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 (17/02/1399، تاریخ پذیرش: 25/10/138)تاریخ دریافت:

 چکیده

سـا   صـ یکطـی در اسـ.   اصلی شهر کاشان بوده بخش و هستۀ ترینمهماجتماعی، ـ  اقتصادی و فرهنگی ازنظرار از دیرباز باز

بـ   ،از بسـتر شـهری آن گسسـتگی بـازار ۀکـ  نتی ـش ه های ساختاری مهمی دچار دگرگونی کاشان، توسعۀ شهریوقوع اخیر با 

انـ ، باعـ  همـراه بوده با ساخ. خیابان عم هطورب این تغییرات ک    اس.کار وع م رونق کسب درنتی  و آن ش ن  حاشی  ران ه

مشـخ  کـردن تـر یر هـ   یا مانن  بازار پانخل راه انزوا پیش بگیرد   و هایی همچون بازار نو مسگرها تخریب شودش ه تا بخش

لذا پژوهشی توصـییی تییینـی  ؛اس.بر ساختار فضایی شهر و نقش بازار در آن ساختار ها ناشی از ساخ. خیابان ی ادش ۀا تغییرات

و  مطالعۀ سـاختار فضـایی شـهر اسـتوار اسـ.بر ک  در این مقال   ش هکار گرفت   روش تحقیق ب کاربردی اس.  ،کاربس. ازنظرو 

کـارکردی مطالعـۀ بن ی شهر بر اساس روش نحـو فضـا و همچنـین شامل سن ش پیکره، های کمی و کییی اس.ترکییی از روش

خصوصیات تاریخی و نقش بـازار و اجـزاآ آن در سـاخ. کلـی  بر پایۀنگر و تیسیری و ک  نتایج آن در قالب رویکردی کل بازار

ضایی شهر در س  دورۀ مختلف در طی س ۀ حاضر بازسازی و ف  برای نیل ب  ه  ، وضعی. ساخ. شون شهر توصیف و تییین می

ها، جایگـاه خیابان ای ازو با ساخ. م موع  1340تا دهۀ  1300ک  از دهۀ  ده مینشان  های این پژوهشیافت مطالع  خواه  ش   

های یادش ه سـاخ. فضـایی شـطرن ی ای از خیابانو م موع  آغاز این س ه تضعیف ش ه اس. ، دربازار در ساخ. شهر منس م

با ادامۀ تغییرات، هم توسعۀ شهر و ساخ. فضایی ج یـ   رنگ ش ه اس. ان  ک  نقش بازار در آن کمشکل ج ی ی را شکل داده

غرب و جنوب غربی رش  یافت  سیب ش ه بازار در نسی. با شهر تاریخی در انـزوا قـرار گیـرد و هـم بـازار تحـ. تـر یر  یسوب ک  

بـازار از بافـ. شـهری پیرامـون  ،هاییرس  تح. تر یر چنین خیابانهای پیرامون خود تغییرات وسیعی کرده اس.  ب  نظر میخیابان

  ان داده دس. ازکپارچگی اولیۀ خود را خود منیک ش ه و عناصر و اجزاآ بازار ی

 

 ساختار فضایی، شهر تاریخی ،نحو فضا، بازار، کاشان :هاواژهکلید

  

                                                      
 a_omrani@kashanu.ac.irنویسنده مسئول:  -*
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 پژوهش هایپرسش

داده در ســـاختار فضـــایی کاشـــان تغییـــرات ر   1

چـ  تـر یری را در ای اد محورهای ج یـ ،  ازجمل 

 ان ؟جایگاه بازار ای اد کرده

بنــا بــر محــل و مــوقعیتی کــ   ،هــاســاخ. خیابان  2

دارن ، چ  تر یری بـر اجـزاآ و کاشان نسی. ب  بازار 

 ؟ان داشت عناصر آن 

 

 مقدمه -1

ــازار نشــان از  بررســی وضــعی. درونــی و بیرونــی ب

ساختار کهن شـهری مشکالت وسیعی دارد ک  این 

درونی، نخستین معضل  در حوزۀ با آن روبرو اس. 

در تعطیلـی بخـش وسـیعی از واحـ های توان یرا م

عــ م هــای وابســت  و همچنــین ت ــاری و کارگاه

هـا و عناصـر داخـل بـازار کارکرد هماهنـگ انـ ام

گذشت  از بخش وسیعی از واحـ های  جست و کرد 

های دهـ  های اصـلی کـ  طـیت اری حاشیۀ راسـت 

 توجهیقابـلتعـ اد (، 1ان  )ج و  اخیر تعطیل ش ه

از واح ها نیز با تغییر کاربری اصلی و گاه تولیـ ی 

ــ ه ــرو ش ــود روب ــۀ خ ــا درعینان  و اولی ــزا ح ن می

بــازار همچــون  تعطیلــی بناهــای پرشــمار وابســت  بــ 

ــ  ــراها و تیمچ ــیس ــر  اها بس ــ های ب ــتر از واح ر بیش

خی از این عناصر وابست  ای اصلی اس.  در برراست 

از کیییــ. فضــایی مطلــوبی برخوردارنــ ، کــ  گــاه 

ــ  ــ. ب ــ م فعالی ــق و ع ــ م رون ــتردهع ــور گس ای ط

اس.  این موضوع، درک یکپـارچگی  مشاه هقابل

گونـ  کـ  بـ  اصـل آن فضاهای درونی بـازار را آن

کنـ ، فهـم ارتیـا  نزدیک باش  با چالش مواج  می

ـــ  و فضـــایی درونـــی را دچـــار نقصـــان می گردان

دستاویزی برای ع م توج  و صیان. از یکپـارچگی 

حـا  سازد  درعینساخ. بازار فراهم میو تمامی. 

تـر بایسـ. توجـ  داشـ. کـ  وضـعی. مطلـوبمی

هـای اصـلی نیـز هـای واقـد در جـ ارۀ راسـت ح ره

سراها قابل در نسی. با عناصر م اور همچون  صرفاً

ش ه ک  ع م رونق تییین اس.؛ وگرن  مشکل مطرح

های اصلی نیز هویـ ا اس. در راست  وکارکسبدر 

تـر بـ  اس.  در حوزۀ بیرونی، مسئل  صورتی وسـید

 هـایعکسهای می انی و بررسیخود گرفت  اس.  

ــ  نشــان هــای وســید در دهن ۀ تخریبهــوایی ج ی

خـی مطالعـات باف. شهری پیرامون بازار اسـ. و بر

عناصـر ج یـ  شـهری  دهـ میگرفت  نشان صورت

همچون خیابان و میـ ان و همچنـین توسـعۀ مراکـز 

هـــای وســـیعی از بافـــ. شـــهری اداری، بـــ  بخش

و سـازمان ( 1)تصویر ارگانیک شهر آسیب رسان ه 

فضایی و ساختار کالی ی باف. تاریخی را دگرگون 

ضـوع (  ایـن مو1385، و همکـاران ان  )وار یکرده

سـاخ. بـازار از بسـتر شـهری باع  ش ه اسـ. تـا 

مترسـیان  ، باوجوداین  پایین( 1)تصویر  ودگسست  ش

در های شهری و نوع نگرش ب  موضـوع بـازار طرح

نیز بر این گسسـتگی دامـن زده و آن را ها این طرح

این در صورتی اس. کـ  برخـی دهن   گسترش می

جزآ و  وجود رابطۀ مشخصی میانمطالعات نشان از 

ــکــل شــیکۀ شــهری دار ــانگر   و ب ن خصــون نمای

تناسب میان هستۀ مرکزی و کل شـهر در الگوهـای 

تاریخی هستن  و شهرهای تاریخی سـطوح مختلیـی 

 ,Karimiکننـ  )کـل را تولیـ  میـ  از رابطۀ جـزآ

های اخیـر از (؛ موضوعی ک  در پـس توسـع 2000

 کم تضعیف ش ه اس. بین رفت  و یا دس.
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و تصویر هوایی وسط مربو  ب   1335مربو  ب  سا  ؛ تصویر هوایی باال باف. شهری پیرامون موقعی. بازار کاشان در -1تصویر 

  برداری کشور و نگارن گان(: سازمان نقش مرخذ) اس. 1397و تصویر هوایی پایین مربو  ب  سا   1378سا  
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ــی و  ــارکردی درون ــوازن ک ــارچگی و ت ــ م یکپ ع

گسستگی بیرونـی ناشـی از انیکـاک میـان سـاخ. 

ـــازار و ـــ  موضـــوعات و  ب بســـتر شـــهری آن، نیای

معضالتی م رد و قائم ب  خود تلقی شـون   بـ  نظـر 

ــی ــن دو معضــل جــ ی، م ــ  ای ــاهمرس ــاطی  ب ارتی

دیگر ع م یکپـارچگی یانبب تنگاتنگ داشت  باشن   

کارکردی و فضایی درونی بازار و گسست  ش ن آن 

تـر ریشـ  از بستر شهری، هر دو در معضـلی بنیـادی

گیـری و بررسی بـازار و نقـش آن در شـکلدارن   

کـ  سـاختار  دهـ میتوسع  و تحو  کاشـان نشـان 

یادش ه تا اوایل س ۀ حاضر همواره بخش مهم و یـا 

عنصر شهری کاشان بوده، با اقتصـاد شـهر  ترینمهم

های مشـاب  نسیتی مستقیم داشت ، همچون سایر نمون 

 بازار مرکز اجتمـاعی و فرهنگـی شـهر هاآنک  در 

شــود، قلــب شــهر تــاریخی بــوده و بــ  محســوب می

لحاظ اجتماعی نیز با اقشار و طیقات مختلـف مـردم 

 ارتیاطی عمیق داشت  اس. 

رس  ک  معضل یادشـ ه پـس از تغییـرات ب  نظر می

های شـهری و جـامد پ یـ  ای ادش ۀ ناشی از طرح

آم ه باشـ  و شـای  بتـوان شـروع آن را بـا سـاخ. 

و مـرتیط دانسـ.   زمانهمی های دورۀ پهلوخیابان

های ج ی  در کاشـان در دورۀ ساخ. شیکۀ خیابان

 هـاآنبخش وسـیعی از  1335پهلوی آغاز و تا سا  

بـ ون توجـ  هـا خیابان این ساخ.ساخت  ش   رون  

های اخیـر تـا دهـ  شـهر یخیتار یهاب  ح ود محل 

در  یگسسـتگ ی ـادباعـ  ا نیز ادام  داشت  اسـ. و

 هـاآنیکپـارچگی رفتن  ینو از ب یخیتار یهامحل 

 یو انـزوا یاقتصـاد یهـای.کاهش فعالهمچنین  و

این موضوع در کنـار  شهر ش ه اس.  یخیبازار تار

هــای تغییــر اقتصــاد محلــی شــهر و تضــعیف کارگاه

تولی ی کـ  خـود نتی ـۀ تغییـرات وسـید اقتصـادی 

اســ.، بـازار را از قلــب  بعـ ازآنو  1340های دهـ 

ــاریخی  ــهر ت ــا  ش ــاریخی  در ح ــک بخــش  ت ــ  ی ب

فرســودگی تیــ یل کــرده اســ.  ایــن مقالــ  در پــی 

بررسی نحوۀ تغییر جایگاه بـازار در سـاخ. شـهر و 

های اطـرا  و سایر تحوالتی اس. ک  ای اد خیابان

 ان  مرتیط با بازار در شهر تاریخی ای اد کرده

 

 پژوهش پیشینۀموضوع و  ظریِادبیات ن -2

مطالع  و پژوهش دربارۀ سـاختار فضـایی شـهرهای 

ــورد  ــ  در م ــوالنی دارد  ازجمل ــابقۀ ط ــاریخی س ت

( براساس 1375کاشان، محققانی همچون بیرشک )

بـر ها و شـناخ. شـهر در هـر دوره و تیکیک دوره

هــای ارتیــاطی و توجــ  بــ  راه تــرینمهمنقــش  پایــۀ

موقعی. عناصر مهم شهری ب  مطالعۀ رون  توسع  و 

انـ   در مــوردی گیــری شـهر پرداخت تکامـل شـکل

( با مطالعۀ مح ودۀ 1385دیگر، وار ی و همکاران )

تاریخی کاشان و بـا روشـی تحلیلـی و پیمایشـی بـ  

ــ  و  ــ ی آن پرداخت ــاریخی و کالی ســیر تحــوالت ت

ارتیاطی همچون خیابان و فلکـ   نقش عناصر ج ی 

ــ.  ــر باف ــهر را ب ــ. اداری ش ــعۀ مرکزی ــز توس و نی

نگــاه  حــا درعینانــ   ارگانیــک آن بررســی کرده

 تر یرگــذاریو  دادهر شــناختی بــ  تغییــرات آسیب

ــر هــاآن ــازار  ب یــک محــ ودۀ مشــخ  همچــون ب

تر و با رویکردهای مطالعات افزونتاریخی، نیازمن  

 نیز هس. متیاوت 

 

 ادبیات و مدل نظری پژوهش -2-1

شـناختی بـ  سـاخ. شـهر و این مقال  نگاهی آسیب

ــ.  ــذا در جه ــاریخی دارد  ل ــازار ت ــا ب ــی. آن ب نس
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بـازار در بسـتر شـهری تغییـر وضـعی.  سن ش بهتر 

ها و بـــ  مطالعـــۀ شاخصـــ  زمـــانهم، در مقالـــ  آن

شود کـ  بـا فضـای درونـی و معیارهایی پرداخت  می

جایگاه و موقعی. بیرونی بازار ارتیا  دارنـ   علـ. 

این اس. ک  از نگاه این مطالع ، فضای درونی یک 

ساختار شهری، همچون بازار و جایگاه بیرونـی آن، 

شـون ؛ زیـرا هـر دو دو موضوع م زا محسوب نمی

را  مـوردنظروجهـی مهـم از سـاختار حوزۀ یادشـ ه 

کنن  و در ارتیا  با یک یگر، شخصی. بازنمایی می

ــکل می ــور آن را ش ــن موضــوع در منش ــن   ای بخش

عنوان مـتمم منشـور حیاظ. از شهرهای تاریخی بـ 

 موردتوجـــ در مـــورد شـــهر تـــاریخی نیـــز  1ونیـــز

اس.  بنا بر منشور یادش ه، کارکردهـای  قرارگرفت 

حــ ودۀ شــهری دارد در کنــار متنــوعی کــ  یــک م

موضوعاتی دیگر همچون الگوهای شهری، ارتیـا  

میان فضـاهای بـاز و بسـت  و همچنـین ارتیـا  میـان 

بخشـی  پیرامـونشمح ودۀ یادش ه با محیط شهری 

هایی هسـتن  کـ  شخصـی. آن محـ ودۀ از ویژگی

 ,Washington Charterدهن  )شهری را شکل می

مطالعــۀ  زمــانهم طوربــ مقالــ   در ایــن(  لــذا 1987

جایگــاه بــازار در ســاخ. شــهر و همچنــین مطالعــۀ 

گیرد و دو موضوع قرار می م نظر ،کارکردی بازار

 یادش ه ارزیابی و سن ش خواهن  ش  

در این مطالع ، بررسی ساخ. فضایی شهر بـا شـیوۀ 

ــاتی نحــو فضــا ــرد  نحــو فضــاان ــام می 2مطالع  گی

گیــری هــای انــ ازههــا و روشای از شــیوهم موعــ 

بنـ ی فضـایی در مقیـاس تحلیـل پیکـره اس. ک  ب 

ـــا ســـاختار  معمـــاری و شهرســـازی و رابطـــۀ آن ب

ــی ــیط م ــاعی مح ــردازد اجتم   (Hillier, 1997)پ

هایی خروجی حاصل از ایـن تحلیـل، مطالعـۀ نمایـ 

 یهر تغییر  کن را میسر می 4و گزی ه 3مانن  انس ام

های نمایـ شـهر، بـر  ۀعناصـر سـازن رابطۀ میـان در 

ــر یر گذاشــت  و  ــر  هــاآنیادشــ ه ت   دهــ میرا تغیی

 ییساختار فضـاتحلیل توان  می تغییرات ینابررسی 

ایـن   در آن را ممکـن کنـ  دادهر شهر و تغییرات 

 یفضـاها یـۀارتیـا  کل وتحلیلت زیـ روش پس از 

 هایمــ   صــورتب را  یجنتــایکــ یگر، بــا  یشــهر

زادگـان، اس)عیـ دهـ میارائـ   گرافیکیو  یاضیر

1381)  

فضــایی  هــای دیگــر مطالعــۀ ســاخ. در کنــار روش

ـــ یـــک شـــهر یـــا محـــ ودۀ شـــهری،   کارگیریب

روشـی بـرای  عنوانبـ همچون نحو فضا هایی روش

تحلیل ساختار فضایی در مقیاس معمـاری و شـهری 

و تحلیــل ارتیــا  بــین فضــای شــهری و روابــط 

ــ  می (Al Sayed et al., 2014اجتمــاعی ) توان

را  در ساختار کالی ی شهر درک بهتری از تغییرات

بخـش وسـیعی از مطالعـات ایـن مقالـ  فراهم کنـ   

 یجتمـاعروابـط ا ی بررسـ میتنی بر شیوۀ نحو فضا و

ــا ــهر یهادر فض ــ.  یش ــوالً اس ــ  در آن معم از ک

ــرا ــاۀ ترجمــ ینمودارهــا ب ــ  الگوهــا نی ــط ب  یرواب

 بـ (  1381 ان،یـ)معمار شودیم بهره گرفت  یمیترس

و  هااز نظریــ  یام موعــ نحــو فضــا  ،ریــلیاعتقــاد ه

بـ  فضـا  یبنـ کـرهیپ ۀمطالعـا اس. ک  ب ییهاروش

فضـا و  یبن کرهیا ر متقابل ساختار پ یچگونگفهم 

ـــاع ـــ یســـازمان اجتم ـــردازدیم ـــورد پ ی و میهی)پ

فهم منطق  یبراک     این شیوه(41، 1392 همکاران،

 ۀبخصـون توسـعی و شـهر ۀو شـیک یشناسخ.یر

، (Hillier et al., 1993: 32) رودیبکـار مـ یشهر

 ۀب  رابطـ ستم،یس کی یجزاشکل ا فیتوص جایب 
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 عنوانب آن اجزا  یبن هکریپ یو چگونگ هاآن انیم

 ( 79 :1395نژاد ی)مسعود کل متمرکز اس. کی

 ییفضـا سـتمیس کی یبن هکریپ فیتوص ای حیتوض

ـــیات توپولو در  ـــمحاس ـــ   کی ـــاس دو واح براس

 شــودیاتصــا  و عمــق ان ــام مــ یــۀپا یریــگانــ ازه

تع اد  عنوانب  5«اتصا »(  80، 1395 ،نژادی)مسعود

 میمسـتق طورب نقط   کیشود ک  یم فیتعر ینقاط

 ی)جعیریاب  یارتیا  م گریبا نقا  د هاآناز طریق 

داللـ. در واقد بـر رابطـ  و  (287 :1391 ،انیو خان

در و  دارد  یـکرفاصـل  ت بر 6«عمق» ،دارد  در مقابل

بـا ک  شود گیت  می ییب  تع اد فضاها یشهر یفضا

ــور  ــاآناز عی ــ  ه ــاها ب ــوردنظر یفض ــیممی م  رس

دو  نیــاگرچــ  ا  (60 :1387، همکــاران و زدانیــری)

برخـوردار هسـتن ، امـا در  یفراوانـ .یـاز اهم معیار

 یهـابا انـ ازهیادش ه دو گرا   نیب سۀیمقا حیتوض

دسـ.  یتـوان بـ  پاسـر درسـتینمـلزومـاً مختلف 

و همکـارانش  ریـلیه ،معضـل نیـحـل ا ی  برایاف.

 یواحـ ها ،هـاسـتمیس گونـ نیـا یریـگان ازه یبرا

محاسـیات گـرا  ارائـ   یبـرا یهن ارش ۀ متعـ د

ــرده ــ  ک ــ  ک ــرینمهمان ــ ام  ت ــ.آن انس ــ  اس  ک

 ی)مسـعود ده میگرا  را نشان  کی یکپارچگی

 7«انسـ ام»هرچـ  فضـایی (  در واقد 82، 1395نژاد 

بیشتری بـا فضـاها و همپیون ی باالتری داشت  باش ، 

بـاالتری همچنـین از دسترسـی و  ؛ساختار شهر دارد

 ،1387 ،و همکــاران زدانیــری) اســ. نیــز برخــوردار

 یگرا  دارا کیاز  ی(  ب  زبان ساده، اگر بخش60

قلب  ایمرکز  ،مق ار انس ام باش ، آن گره نیباالتر

در واقــد در و  شــ همحســوب  ســتمیس کیــتوپولو 

نقـا  گـرا  دیگـر از  سـتمیبخـش س نیتردسترس

در  تــوانیشــود  خــود انســ ام را مــیمحســوب مــ

 هاآن ترینمهممحاسی  کرد ک   یمختلی یهااسیمق

کـ  درحـالی اسـ.  9یو انس ام محل 8انس ام کالن

بنـ ی فضـایی سـاختار شـهر را هن، پیکرالانس ام ک

 ،گـذارد، انسـ ام محلـیب  نمـایش مـی طورکلیب 

از سـازمان فضـایی شـهر ارائـ   محـ ودترتصویری 

در سـاختار شـهر را و نقش محلی هر جـزآ  ده می

 10( 87: 1395نژاد، کن  )مسعودیآشکار می

براساس شـرح بـاال، سـاخ. فضـایی و در این مقال  

شهر با تمرکز بر نقـش بـازار در آن و بخصـون بـا 

ســن ش میــزان انســ ام کــالن و محلــی و  بــر یــ تک

های قابل ارزیابی در مطالعات نحـو فضـا دیگر نمای 

بر ایـن چـارچوب  مطالع  خواه  ش   اساس مطالع 

ش ه  دادهر های طرح گردی ه اس. ک  دگرگونی

طی یک س ۀ اخیر، چ  تغییراتی در ساخ. فضـایی 

کــ  ایــن شــهر ای ــاد کــرده اســ. و دیگــر این

های یادش ه چ  تغییراتـی در نقـش بـازار دگرگونی

ــ  ــاد  عنوانب ــهر ای  ــایی ش ــاخ. فض ــی از س بخش

ضایی   این موضوع در مقیاس کل ساخ. فان کرده

شهر و براساس شیوۀ نحو فضا برای مطالعـۀ سـاخ. 

 فضایی شهر مطالع  و ارزیابی خواه  ش  

 

 پیشینۀ پژوهش -2-2

پس از تییـین میـانی و چـارچوب نظـری، بررسـی و 

نسی. میان بـازار و تییین  باه  مرور چن  پژوهش 

کن  ک  روشن می موردنظرو ب  روش شهر تاریخی 

روشی مناسب بـرای پرداخـ.  ش هطرحچارچوب 

 هــای کریمــیپــژوهشازجملــ  بــ  موضــوع اســ.  

ــف و  ــونگی تعری ــ  چگ ــ ه ب ــاس روش یادش براس

کاربسـ. روش نحــو فضــا بـرای نشــان دادن رابطــ  

خصـون نسـی. میان جزآ و کل شیکۀ شـهری و ب 
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ــازار و کــل شــهر  میــان هســتۀ مرکــزی و ازجملــ  ب

 (  عــالوه بــرKarimi, 2000کمـک کــرده اسـ. )

شـهر تـاریخی بـر روی شـش این، مطالعۀ دیگـر او 

ب  صورت گرفت ، یادش هروش استناد ب  با  ک ناایر

بازار در شهر ایرانی را  و جایگاه اهمی. طور واضح

ــ آشــکار مــی ــا مطالعــۀوی   کن ایی ســاختار فضــ ب

کرمانشاه و قـزوین، کرمان، شیراز، هم ان، سمنان، 

شـهرهای تـاریخی ایـن ب  دنیا  یافتن منطق فضـایی 

فشـرده منس م و  ۀیک هست هاآنک  و نیز این اس.

منطیـق بـر مرکـز  معمـوالًکـ  دارنـ   خوددر مرکز 

اش و فارغ از شـکل، کـاربری اس.ی شهر یجغرافیا

در ادامـۀ (  Karimi, 1997) بـوده اسـ.شـهر بازار 

ــــازار ات جایگــــاه مطالعــــ ، در ســــاخ. شــــهرب

از بازارهـای ایرانـی  های متیاوتیگون نژاد مسعودی

ــ  کــرده  ــ  روش و را مطالع ــا ارجــاع ب  نحــو فضــاب

بررسـی کـرده و جایگاه بـازار دزفـو  و شوشـتر را 

بن ی بازارهــا در های ج یــ ی را بــرای دســت یافتــ 

ایـن   (1395نـژاد، )مسـعودی کرده اس. ارائ ایران 

نتی   بـ  مطالعـۀ  ازنظرس  پژوهش عالوه بر روش، 

ک  جایگاه بازار در ؛ اینشیاه. نیستن پیشنهادی بی

درعـین بررسـی   ساخ. فضایی شهر مشخ  شـود

 مـوردنظرک  روش  ده میمطالعات دیگر نیز نشان 

ها در ا ـر مـ اخالت برای شناسایی برخـی نارسـایی

نیـز مـورد هـای توسـعۀ شـهری ازجملـ  طرح انوی 

 استیاده قرار گرفت  اس. 

( بـ  بررسـی 1396)و بابـایی آبـادی علی برای مثا 

های توسـعۀ شـهری در محلـۀ زینییـۀ محـ ودۀ طرح

تاریخی زن ان در مقیاس محلـی و کـالن پرداختـ ، 

ساختار کل محل  را براساس شیوۀ نحو فضـا تحلیـل 

هـای توسـعۀ کرده و نتی ـ  گرفتـ  اسـ. کـ  طـرح

بـ  شهری تر یرات متیاوتی در مقیاس خرد و کـالن 

و  تـاجریعلـاب ، هـای مشـدارن   در پـژوهش همراه

( با بررسی هستۀ تاریخی همـ ان و 1396)صحرایی 

( با بررسی ساختار هسـتۀ 1391) و همکاران صادقی

انـ  کـ  بنـ ی رسـی هشمالی اصـیهان بـ  ایـن جمد

ب ون در نظر گرفتن خصوصـیات ی م اخالت شهر

ی هاهای تاریخی، ب  انزوای مح ودهاصلی مح وده

شـناختی نیـز ی روشاز نگاه شود من ر می تاریخی

برخـوردار اسـ.   از اهمی.های مشاب  بررسی نمون 

با شیوۀ نحو فضا  یدر پژوهش (1381) زادگانعیاس

در سـ  مقطـد  زدیـشهر  یخیتارۀ مح ود یب  بررس

ی در نتی ـۀ مطالعـۀ   ومیـادرت کـرده اسـ. یزمان

ــا یشــهر یفضــاهاکــ   دهــ میشــرح  خــود  رانی

ان  و دخالـ. شکل گرفت  یساختار یبراساس منطق

 یهـاشاخ تغییر در  یی،ساختار فضادر و  در شهر

او،  ازنظـراین نوع مطالعـ   دنیا  دارد ب نحو فضا را 

 یمــ لۀ را قــادر بــ  ارائــ یطراحــان شــهر نیهمچنــ

رفتـار توان نتی ۀ هر نوع براساس آن میک   کن یم

  لـذا مطالعـۀ درکـ ینـیبشیرا پـ یشهر یدر فضاها

های مختلف توسـع  و تحـو  منـاطق تـاریخی دوره

شهری نیز ممکن اس. درک بهتری از نحوۀ ای ـاد 

را روشن کنـ   وی  هاآنتغییرات و نتایج حاصل از 

ساختار شهر مشه ، نگاه  بر رویدر مطالع  دیگری 

هـای فرسـوده ترافیکی ب  شیکۀ معابر در احیاآ باف.

ــ  کلیــ. ســاختار فضــایی شــهرها و  بــ ون توجــ  ب

همچنین اتخاذ راهکاری واح  برای هر یک از ایـن 

ها را از علل انزوای کالی ی مح وده تـاریخی باف.

ایـن (  1391، و دیگـران زادگان)عیاس شماردبرمی

س. ک  مح ودۀ موضوع ایـن مقالـ  همان مشکلی ا

با آن روبرو اس.  عالوه بر بررسی کل مح ودۀ نیز 
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توان  ب  مطالعـۀ تغییـرات می نحو فضاتاریخی شهر، 

 های تاریخی نیز کمک کن  در محل  دادهر 

 طوربـ باال، این مقالـ   ش ۀیبررسباوجود مطالعات 

عی. بازار کاشـان و جایگـاه ضمشخ  ب  بررسی و

پردازنـ  و آن در ساخ. شـهری در حـا  تغییـر می

 تر یرگـذاریهـا و نحـوۀ ویژۀ تر یر ساخ. خیابانب 

با عناصر بازار را دنیـا   هاآن ۀمواجهبنابر نوع  هاآن

 شـ هیمعرفهـای کن ؛ موضوعی ک  در پژوهشمی

و در مطالعـات صـورت گرفتـ   نیـوده اسـ. م نظر

بای  توج  داشـ. کـ  بسـیاری   ابهی ن اردنمونۀ مش

های تـاریخی شـهرهای ایـران از بازارها در مح وده

 هاآنش ه در بستری شهری  دادهر تغییرات در ا ر 

در معـر  آسـیب قــرار  و ازجملـ  سـاخ. خیابـان

گیرن   مترسیان  ایـن رونـ  هنـوز نیـز در جریـان می

 اس. و عالوه بـراین، بافـ. شـهری پیرامـون بـرای

ـــت ـــاخ. خیابانس ـــب هیل س ـــ ه تخری ـــای یادش ه

خـان بـ  ایـن موضـوع  طوربـ شون   این مقال  می

اختصان یافت  اس. و ه فش روشن کردن نسـی. 

در های یادش ه با ساخ. فضایی بازار اسـ.  خیابان

هـای هـایی بـا روشمورد روش نیز این مقال  تیاوت

شناسی پژوهش ب  معمو  دارد ک  ذیل بخش روش

 اشاره خواه  ش  آن 
 

 پژوهششناسی روش -3

گسـترده از روش نحـو فضـا در  طوربـ این تحقیـق 

گیـرد  جه. شناخ. ساختار فضایی شـهر بهـره می

ای بـرای شیوه عنوانب روش یادش ه از باوجوداین، 

بـوده و  م نظرشناخ. وضعی. ساخ. فضایی شهر 

 روش تیسیری تاریخینیز براساس تحقیق بخشی از 

های کـ  یافتـ  صـورتب ین  ب  ان ام رسـی ه اسـ.

حاصل از مطالعات نحو فضا ک  خودش اساساً یک 

روش کمـی اسـ.، بـا نگــاه بـ  زمینـ  و بسـتر شــهر 

و سـیر تـاریخی  تاریخی و ازجمل  شکل کلی شـهر

ــ  گیری  آن،شــکل ؛ ان و تیســیر شــ ه وتحلیلت زی

ضا، گیری از شیوۀ نحو فبهره باوجود دیگرعیارتب 

ــ.عنگــاه  ــ گــراینی گــرای معمــو  در آن .و قطعی

های یادشـ ه نتایج تحلیلو  مالک عمل نیوده اس.

ــهر  ــاریخی ش ــتر ت ــ در بس ــ ه وتحلیلت زی  11ان  ش

های تهیـۀ نقشـ جهـ. نیـز در آوری اطالعات جمد

بـا رجـوع بـ  منـابد مطالعات نحو فضا  یازموردنپایۀ 

هــوایی  هــایعکستصــویری و مطالعــات پیشــین و 

  گیردان ام می

برای مقایسـۀ وضـعی. فضـایی بـازار بـا  حا درعین

هم واج  اهمی. اس. و  ک  آنوضعی. کارکردی 

قـرار  موردتوجـ هم معموالً در مطالعات نحـو فضـا 

گیرد، بخشی از ایـن مقالـ  بـ  مطالعـۀ وضـعی. نمی

ــا در بخش ــی کارکرده ــت فعل ــا و راس ــازار ه های ب

ن بخـش از مقالـ  کـ  بـر اختصان یافتـ  اسـ.  ایـ

مطالعات میـ انی اسـتوار بـوده اسـ.، دورنمـایی از 

ـــــق  بخش ـــــا و وضـــــعی. کـــــارکردی و رون ه

های بـازار در وضـعی. اخیـر را نمایـان زیرم موع 

تری را فراهم های دقیقکن  و امکان ارایۀ تحلیلمی

ــی ــۀ م ــراردادن مطالع ــم ق ــار ه ــ  و کن آورد  مقایس

ــازار در ســاخ . شــهر و بررســی جایگــاه فضــایی ب

وضعی. کارکردی آن، امکان سن ش نتایج تحقیق 

ها من ـر کن  و بـ  افـزایش دقـ. یافتـ را فراهم می

شــود  روش تحقیــق در ایــن بخــش از مقالــ  نیــز می

کمی اس. و طی آن تالش ش ه اس. تا بـا بررسـی 

ــر  راســت واقــد در تمــامی واحــ های ت ــاری  های ب

فعـا  بـ  کـل  اصلی و فرعی، نسی. میان واح های
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معیــاری از وضــعی. رونــق بــازار  عنوانبــ واحــ ها 

ــایی و  ــ شناس ــ  وتحلیلت زی ــذا نمون های شــود  ل

های انتخابی برابر با کل واح های موجود در راسـت 

تـوان گیـ. می روازاین بازار و ن  سراها بوده اس. 

 گرفتـ ان امهای دو مطالعـۀ این تحقیق، یافت  ک  در

ــی  ــ  روش کم ــ  ب ــ ب ــیری طریق ــی و تیس ای کیی

از ایـن  توجهیقابـلبخـش   ان شـ ه واکاوی کرده

تیسیر و واکاری حاصل نوع نگاه ب  شهر تاریخی و 

شناختی آن اس.؛ زیرا مقالـ  همچنین ماهی. آسیب

در پی روشن کردن وضعی. و نسی. بازار بـا شـهر 

دهـۀ  6شـ ه طـی تقرییـاً  دادهر در طو  تغییـرات 

بـرای رسـی ن  پژوهش یندر ا، روازایناخیر اس.  

ب  شناختی دقیق از نسی. میان بازار کاشـان و شـهر، 

متیـاوت در طـو   یخیتـار ۀمطالع  ب  س  دور ۀدامن

تا روشـن شـود کـ   شودیداده م یمحاضر تعم ۀس 

طور شهر ب  ییش ه در ساخ. فضا دادهر  ییراتتغ

 ۀدر محــ ود ی ادشــ ها یهــاخیابانعــام و ســاخ. 

 یگـاهدر جا ییـریطور خان، چ  تغب  یخیشهر تار

پذیر امکان کرده اس.  ی ادبازار ا یو ت ار ییفضا

ــیر و  ــ  تیس ــ  ب ــ ی مقال ــ  نیازمن ــن مقایس کــردن ای

هـایی از مقالـ  را های مـرتیط بـا آن در بخشروش

شـود کـ  بـ  تـالش می ب ین ترتیبکن   روشن می

 در ســاخ.بــازار جایگــاه  نحــو فضــاروش کمــک 

ــانیکــل فضــایی  های دهــ  شــهر در ســ  مقطــد زم

، وضــعی. دهــۀ ودشــ مطالعــ  1390و  1340 ،1300

در زمینۀ میزان فعالیـ. و  ش هیفتعرمترخر با معیار 

های متناظر مقایس  شود و از درون همـۀ رونق بخش

در نســی. میــان  ی ادشــ هاایــن مطالعــات تغییــرات 

 رمـوردنظبازار و ساخ. فضایی شهر در طی دوران 

 ارزیابی شود 

 موردمطالعهشناخت محدودۀ  -4

کاشان فراتر از یک شهر تـاریخی، بایـ  نمـودی از 

ــادی زیســ. در یکــی از ها و هزارهســ ه ــای متم ه

های فالت مرکزی ایـران تلقـی شـود  ایـن مح وده

هایی موضوع با استناد ب  شواه  اسـتقرارها و تمـ ن

اسـ.   فهمقابـلان ، ک  در این منطق  شناسایی ش ه

دار تـاریر و ، امروزه شهر کاشان میـرا وجودبااین

شـود؛ بخشـی از منطقـ  تم ن گذشت  محسـوب می

مانن  داشـت  و فهـم ک  در دوران اسالمی فروغی بی

در  بخشــ  امــروزی مــا را از ایــن منطقــ  شــکل می

پیشـینۀ کاشـان، ضمن ارائۀ مروری کوتاه بـر  ،ادام 

مـورد مطالعـ  های بـازار ها و راسـت بخش ترینمهم

  گیرن قرار می

 

 کاشان و بازار تاریخی آن -4-1

ــوالً  ــ همعم ــ  زبی ــان را ب ــای کاش ــر بن خاتون همس

(  15 :1345دهنـ  )نراقـی، الرشی  نسـی. میهارون

تـر سابقۀ استقرارها در منطق  بسیار کهن ،باوجوداین

هـای اس.  کاشان بـ  علـ. واقـد بـودن بـر سـر راه

ای اصلی ت اری و ارتیاطی همواره از اهمیـ. ویـژه

ــرفاً  ــ  را ص ــینۀ منطق ــ. و پیش ــوده اس ــوردار ب برخ

ــرد  نمی ــ  ک ــروزی خالص ــهر ام ــوان در ش ــق ت طی

های زیستی اولیـۀ دشـ. مطالعات گیرشمن، م تمد

شـرقی شـما  و شما  سویب یری طییعی کاشان مس

در ارتیا  بودنـ   هاآنان  و ساکنین سیلک با داشت 

ــمن،  ــ (  91 :1379)گیرش ــود  غیرازب ــیلک، وج س

های باســتانی همچــون تپــۀ قلعــ  زیارتــ  در محوطــ 

فاصلۀ یک کیلومتری غرب باغ فـین کـ  بـ  دوران 

ــاریر  ــیش از ت ــازمیپ ــیا  گرددب ــی س های و برخ

های مکشـوف  دوره با سیا هم ،دس. آم ه از آنب 
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ــ ه ــین زده ش ــیلک تخم ــۀ س ــین  12ان از تپ و همچن

سـنگی میانـ  کیتارخون کـ  بـ  دورۀ پارین  محوطۀ

نشان از ق م. بسـیار کهـن اسـتقرار  13،گرددبازمی

 14 سـا  پـیش دارد 40000در این منطق  تـا حـ ود 

دوم سـ ۀ چهـارم ه ـری در نیمـۀ قمـی نیـز حسن 

در باب فین ک  جایی میان سـیلک، تپـۀ قلعـ  قمری 

زیارت  و محوطۀ کیتارخون اس. صـحی. کـرده و 

های اساطیری چون ذاری آن ا را ب  شخصی.گپای 

 ( 111 :1361بشتاسب نسی. داده اس. )قمی، 

گیــری اســتقرارهای دشــ. کاشــان را علــ. شــکل

هـا( و آب )قنـاتمن ی از منـابد کـافی معموالً بهره

یابی مناسب در ارتیا  با سایر شـهرهای پـیش مکان

؛ موضـوعی کـ  (Neglia, 2018)دانن  از تاریر می

های زیسـتی در دشـ. گیری هسـت بایس. شکلمی

های کاشان را میسر کـرده باشـ   بـاوجود زیسـتگاه

های نخسـ. بعـ  از متع د و سوابق طوالنی، از س ه

ــــ ــــاالً پ ــــالم و احتم یش از آن در دوران ورود اس

ساسانی، هستۀ شهری کاشان در ارتیا  با منابد آبی 

 تر یرگـذاریای شکل گرفت  اس.  های منطق و راه

های آن، شـهری ها بر پیکرۀ شهر اولیـ  و توسـع راه

نحوی کـ  امتـ اد محصور را ای اد کرده اسـ.؛ بـ 

ــ  دادهاصــلی شــهر را شــکل می یهــا گــذرهاراه ان

(  این درحالی اس. ک  گذر بـازار 1375)بیرشک، 

، از هـاآنهـا و امتـ اد تح. تر یر نحـوۀ ارتیـا  راه

گـذرهای شـهر تیـ یل  تـرینمهمدیرباز ب  یکـی از 

 ش ه اس. 

 

بیازار کاشیان: سییر تحیول  شناخت -4-2

 نها و اجزاء مهم آراسته ،هابخش

غربی در شـما  بـازار پانخـلراسـتۀ از بازار کاشـان 

در  ش ه و تا بازار مسگرهاآغاز الملک کما  ی انم

کم در یاب   دسـ.امت اد می دول. نزدیکی دروازه

یک س ۀ اخیـر، انتهـای شـرقی بـازار ورای خیابـان 

و  1اباذر و ب  سم. شرق امت اد یافت  اس. )تصویر 

(  این موضوع نشان از اهمی. گذر بازار و رش  و 2

ارد  توســعۀ آن در ا ــر نیــاز بــ  فضــای سرپوشــی ه د

هــایی بــازار از ســم. غــرب بــ  شــرق شــامل بخش

 بـازار گــذر نــو، بـازاراصلی همچون بازار پانخل، 

ــا، ــازار کی زرگره ــ وزب ــازار ها،ش ــا ب ــازار بزازه ، ب

بـازار ها، بازار قیصری  و میانچا ، باالبـازار و کیاش

این ساخ. خطی کـ  در   (2اس. )تصویر سگرها م

بخشی بـا سـاختار میانۀ خود و در مح ودۀ قیصری ، 

شـود، دربردارنـ ۀ تعـ اد شطرن ی را نیز شـامل می

های فرعـی و عناصـری همچـون پرشماری از راست 

اسـ. و عــالوه بــر ایــن کاروانســرا و ســرا و  یمچـ ت

شـود  انیارهـا نیـز میهـا و آبشامل مساج  و حمام

ــی بخش ــ در برخ ــازار در ده ــای ب ــر و ه های اخی

تعـ ادی بازارچـ   1350و  1340خصون از دهۀ ب 

طور معمــو  بــا و پاســا  ســاخت  شــ ه اســ. کــ  بــ 

 هایی از بازار همراه بوده اس. تخریب بخش
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  نگارن گان(: مرخذهای آن )ساختار بازار کاشان و راست  -2تصویر 

 

 یدر ضـلد جنـوبکـ   (نخـلبازار پا)ی  بازار شهر اول

ــ  قــرار کهانی ممحلــۀ  ، (2)تصــویر  گرفتــ  اســ.ن

توسعۀ فیزیکـی   کن آشکار میرا  ی ح ود شهر اول

صـورت هـایی ورود اسالم، در امتـ اد راه باکاشان 

شرق و جنوب شهر منتهـی  اس. ک  ب  سم. گرفت 

شــهر دارای چهــار دروازه  ،شــ ن   در آن زمــانمی

ب  نام دروازه سوق )بازار( بـر  هاآنبوده ک  یکی از 

جنـوبی در ـ  روی نوار بازار تا ح  تقاطد راه شمالی

میانچا  در بازار میانچا  قرار  چهارسوقمحل فعلی 

(  تا ح ود 385ـ  384 :1375، داشت  اس. )بیرشک

بن ی پایان قرن چهارم ه ری قمـری کـ  اسـتخوان

اصلی شهر کاشان شکل گرفت  اسـ.، محـل تقـاطد 

غربـی شـهر کـ  ـ  جنوبی و شرقیـ  دو محور شما 

ــی چهارســوق  ــاالً در محــل فعل در میانچــا   احتم

بوده اس.، اعتیار یک گره اصـلی مح ودۀ قیصری  

( و جای مهمـی 388، همانشهری را کسب نموده )

رسـ  نظر میش ه اسـ.  بـ ر نیز محسوب میاز بازا

نیــز گســترش راســتۀ  ســل وقی ۀکــ  بعــ ها در دور

شـرق ادامـ  داشـت  اسـ. و تـا  سـویب اصلی بـازار 

سـنگ پـیش رفتـ  اسـ.؛ جـایی کـ  میـ ان حوالی 

میـ ان ج یـ  بع ها و در س ۀ نهم ه ـری قمـری، 

سـاخ. (  390، همـان)ش ه اس. شهر محسوب می

و مس   می ان در سـ ۀ نهـم م موعۀ می ان سنگ 

ــری )ضــرابی، ــان از  15(،295 :1378 ه ــری قم نش

شـما  شـرقی دارد   سویب ادامۀ جه. توسعۀ بازار 

شـرق در دورۀ صـیوی  سـویب احتماالً رش  بـازار 

صیوی  خانۀدول.هم ادام  داشت  اس. و شهر را ب  

شـرقی شـهر الی  شـما ک  در منتهیکرده متصل می

تـا آن رسـ  ب  نظر می ،باوجوداین  قرار داشت  اس.

بـازار اهمیـ. های بخش بیشتر  ،نیز ازآنپسزمان و 

 میدان سنگ

الحوائجخیابان باب  
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در سـ ۀ سـیزدهم  زیـرا ؛خود را حیظ کرده باشـن 

ــار ــری و در دورۀ قاج ــری قم ــی  ،ه  ــر مهم عناص

و در قیصری   مح ودۀال ول  در همچون تیمچۀ امین

ت  شـ ه اسـ. کـ  سـاخمیانچا   چهارسوقنزدیکی 

هنـوز برای بازار، ۀ فعلی آم مشکالت پیشباوجود 

اعتیـار خـود را حیـظ کـرده اسـ.  خـتم شـ ن هم 

مسیرهای مختلف عزاداری ب  این محل و برگزاری 

 شـود،کـ  هرسـال  برپـا می مراسمی در این ارتیـا 

  این اعتیار اس. دهن ۀنشان

رونـق بـوده پر یبازارهای اخیر در س هبازار کاشان 

این موضوع از توصـیف جهـانگردان آشـکار  اس. 

 هیـ هم ۀدر سـ یوس آدام اولئـارکـ  چنانشود  می

نظیـر و بی ییو تماشا ییاالعاده زبازار فوق از میالدی

ــان  ــیکاش ــاد م ــ  ی ــار)کن (  531 :1369، یوساولئ

بافنــ گی و مســگری نیــز  ازجملــ های بــازار حرفــ 

و منید  آشاردن منشاان   جهانگردان بوده موردتوج 

بافی و هـای ابریشـمدرآم  مـردم کاشـان را کارگاه

ــر نقره ــاری هن ــمارد برمیک ــ  میو ش ــ  در نویس ک

کاشـان صـنع.  قـ رب از شـهرهای ایـران  یکهیچ

های زربیـ. بافی، بافتن تافت  و ساتن و پارچ مخمل

 :1372)شـاردن،  رواج ن ارد دارگلو زری ساده و 

این وضعی. تا س ۀ نوزدهم هم ادامـ  (  539ـ  533

بـارون کلمنـ. آگوسـتوس یافت  اس.  طیـق شـرح 

 نـوزدهم مـیالدی ۀک  در س  ، جهانگرد روسدوب 

 دلیـل بـ ایـن شـهر مـردم ، بودسیر کرده ب  کاشان 

یب  خـود مـ یبافیشمو ابر یمسگرزیاد در مهارت 

های این موضوع بـا نوشـت   (29 :1371، دوب )  نبال

 1280 ۀنیز هماهنگی دارد  او در دهـکالنتر ضرابی 

صـنع. مسـگری کاشـان را در تمـام ه ری قمری 

 :1378، )ضـرابیاسـ. فرد دانسـت  ایران منحصر بـ 

ــاوجوداین(  227 ــق ، ب ــ ه رون ــ ه یادش ــری نپایی دی

ــی  اســ. ــرننیمحــ ود  حســن نراق ــیش  ق ــرح پ ش

 از دهمیــکاز  یشبــ ،کــ  در آن زمــان دهــ می

 ود عـم یبـا کـارگران مسـگری یمبازار ق  یندکاک

؛ موضـوعی (272 :1345، )نراقـینمان ه اسـ.  یباق

 ک  امروز وضعیتی بسیار ب تر پی ا کرده اس. 

 

 های پژوهشیافته -5

بــرای پیشــیرد مطالعــ ، بــازار کاشــان از دو دیــ گاه 

نخسـ. وضـعی. کـارکردی آن بـا  :شودتحلیل می

ــر آن  ــ. و غی ــ  واحــ های در حــا  فعالی ارجــاع ب

سـاخ.  شود و سـپس جایگـاه بـازار درارزیابی می

 فضایی شهر سن ی ه خواه  ش  

 

سنجش وضعیت درونی بازار کاشان:  -5-1

 یک تحلیل کارکردیو 

ــازار کاشــان صــورتی  وضــعی. کــارکردی فعلــی ب

ـــا  مقایســـۀ  ـــرای مث ـــ ارد  ب  هـــایدادههمگـــن ن

ــ هبرداش. ــژوهش در  ش ــن پ ــ انی ای ــتۀ می دو راس

ک  سـهم واحـ های  ده میپانخل و زرگرها نشان 

فعا  ب  واح های غیرفعا   )مخروب ، تعطیل و انیـار( 

یادشــ ه بــ   راســتۀبــر  راســتۀ اصــلی در دو واقــد در 

  این دو راسـت ، اس.درص   96و  55ترتیب ح ود 

تـرین درصـ  واحـ های بـاالترین و پـایینترتیب ب 

غیرفعا  را دارا هستن   این نسی. برای راسـتۀ گـذر 

درصـ  و  87و  92نو و باالبـازار بـ  ترتیـب حـ ود 

درص  اسـ.  نسـی.  94برای راستۀ مسگرها ح ود 

ــازار حــ ود  ــرای محــ ودۀ قیصــریۀ ب  82یادشــ ه ب

درص  اس. ک  با توج  ب  نقـش مرکـزی محـ ودۀ 

رس   نسی. یادشـ ه یادش ه کمی ع یب ب  نظر می
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درصـ  و بـرای دو  83برای راستۀ کیش وزها برابـر 

هـا کـ  در اً فرعی درب زن یـر و تیریـزیتراستۀ نسی

 60و  72ان ، برابر بـا جنوب و شما  بازار واقد ش ه

  اس. درص 
 

ب  کل  (یرمخروب و غ یرانیارغ یرتعطیل،)غنسی. واح های فعا   تع اد کل واح ها و واح های فعا  بر  هر راست  و -1ج و  

 نگارن گان( :مرخذ) 1395تابستان واح ها در 

 واحدهای فعال )غیر تعطیل، غیر انبار و غیر مخروبه( به کل واحدهانسبت تعداد 

 نام راسته

 تعداد کل

واحدهای برِ 

 راسته

 واحدهای تعداد

 فعال برِ راسته
 )%( واحدهای فعال به کل واحدها )تجاری(نسبت تعداد 

 94 111 118 راستۀ مسگرها

 87 122 140 راستۀ باالبازار

 82 167 205 مح ودۀ قیصری 

 83 40 48 راستۀ کیش وزها

 96 58 60 راستۀ زرگرها

 92 94 101 راستۀ گذر نو

 55 36 65 راستۀ پانخل

راستۀ درب 

 زن یر
29 21 72 

 60 12 20 هاراستۀ تیریزی

 

ای توجـ  بـ  پـاره (1)جـ و   بر اساس ج و  بـاال

راسـتۀ  کـ ایننکات واجـ  اهمیـ. اسـ.  نخسـ. 

درص  واح های فعا  بـ  کـل  96نسی.  زرگرها با

بایس. یـک اسـتثناآ تلقـی القاع ه میعلی ،واح ها

 یادشـ هزیـرا ارزش ملکـی بـاال در م موعـۀ ؛ شود

کن  کـ  جـز در مـوارد خـان واحـ ی ای اب می

تعطیــل یــا غیرفعــا  نیاشــ   راســتۀ پانخــل وضــعیتی 

وجود سابقۀ کهـن دانیم ک  بادارد و می ش هشناخت 

 55 فقـط کـ دار نیس.؛ لذا ایـنآن، از رونق برخور

هـای آن فعـا  باشـن  منطقـی اسـ.  درص  ح ـره

 هـا نیـز از رونـقنکتۀ مهم این اس. ک  ایـن ح ـره

کافی برخوردار نیسـتن   از سـوی دیگـر، دو راسـتۀ 

درص  را بـرای  90مسگرها و گذر نو، نسیتی باالی 

کـم   لـذا دسـ.هسـتن های فعا  ب  کل دارا ح ره

ــر ــت  از  ازنظ ــاور راس ــا  م  ــ های فع ــ اد واح تع

وضعی. بسیار خـوبی برخوردارنـ   علـ.، احتمـاالً 

 بایسـ. بـ  محـل قرارگیـری دو راسـتۀ یادشـ همی

 مرتیط باش  کـ  دو ورودی اصـلی شـرقی و غربـی 

رس  بازار را نیز دربردارن   ب  نظر می وضعی.  فعلی 

اصلی ابـاذر و  خیاباننتی ۀ ساخ. دو موضوع، این 

؛ اسـ.ادام  یافتـ  تاکنون ا ر آن باباافضل اس. ک  

اما بای  توج  داش. کـ  کیییـ. دو راسـتۀ یادشـ ه 

رونـق کمتـری نیسـ. و بـازار گـذر نـو  یس مقاقابل

  دارد

در مـورد راسـتۀ  غیرفعـا نسی. واح های فعـا  بـ  

 87بعــ ی قـرار دارد و در حــ ود  باالبـازار در رتیـۀ
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کن  ک  راسـتۀ   این موضوع آشکار میاس.درص  

وکـار در ار اس. و کسبیادش ه از اهمی. برخورد

توج  بـ  دو  حا درعیندارد   توجهیقابلآن رونق 

ــۀ ــ.  نخســ.  نکت ــی اس ــم الزام ــ اینمه ــتۀ  ک راس

ها و تع اد عناصر مرتیط شامل تیمچ  ازنظرباالبازار 

بخــش بــازار کاشــان اســ.  لــذا  تــرینمهمســراها، 

ــره ــ. و ح  ــاد اس ــ  آن زی ــۀ ب ــا در آن از مراجع ه

ـــ   دوم  ـــاالیی برخوردارن ـــ. ب ـــ اینمقیولی راه  ک

بی راستۀ مسگرها دسترسی ب  آن عالوه بر امت اد غر

و قیصری ، از طریق می ان سنگ نیـز ممکـن اسـ.  

 انـ ازۀب در دسترس اس.؛ اما نـ   خوبیب لذا راست  

مستقیم ب  دو  طورب دو راستۀ مسگرها و گذر نو ک  

ــان ــ   ایــن موضــوع نشــان  خیاب اصــلی اتصــا  دارن

گیـری بهـره جایب ک  م   استیاده از بازار  ده می

همچون می ان سنگ یـا تاریخی ی از فضاهای شهر

ی داخل باف.، ب  مراجعـۀ سـواره هاناگذرها و می 

کـ  چـ  کنـ  آشـکار می ،اس.  این میلیافت  تغییر 

ان ازه میان ساخ. بـازار و بسـتر شـهری آن فاصـل  

آن دســت  از احتمــاالً  کــ اینافتــاده اســ.؛ و دیگــر 

مشتریان بازار ک  از خارج محـ ودۀ اطـرا  بـ  آن 

تـر از سـاکنان منـاطق بسـیار بـیش ،کنن مراجع  می

  ایــن موضــوع عــالوه بــر گسســ. هســتن پیرامــون 

ساخ. بازار، اجتماعی میان ساکنان باف. اطرا  و 

ــان  ــ مینش ــاطقی در  ده ــ  من ــان ب ــازار کاش ــ  ب ک

کنـ   در ادامـ  مـیرسـانی مـیخ م. هادوردس.

بایس. توج  کرد ک  این مشتریان از طیقـۀ متوسـط 

رسـ  بـازار شهری کاشـان نیسـتن   لـذا بـ  نظـر مـی

مناطق دورافتادۀ روسـتایی و حاشـی بازار ب   ،کاشان

ــ یل شــ ه ای  ــلاســ. کــ  بخــش تی از  توجهیقاب

 کنن  مایحتاج خود را از آن جا تهی  می

نسی. واح های فعا  ب  کـل واحـ ها در مـورد دو 

قیصری  و راستۀ کیشـ وزها حـ ود مح ودۀ بخش 

کــ  بســیار بــ  هــم نزدیــک  اســ.درصــ   83و  82

لـذا دو بخـش یادشـ ه  موقعی. مکانی اس.؛ مانن  

درصـ  واحـ های فعـا  بـ  کـل ک  رس  ب  نظر می

واح ها با نوع دسترسی همـاهنگی و قرابـ. دارد و 

دفاع اس.  نسـی. یادشـ ه قابل  ش هارائ لذا تحلیل 

طور بـ های میانی بـازار کـ  ک  بخش ده مینشان 

شـ ن نیستن ، ممکن اس. با کمدر دسترس مستقیم 

، حـا درعینفعالی. یا واح های فعا  روبرو شون   

ــازار محــ ودۀ مقایســۀ  قیصــری  بــا بــازار پانخــل و ب

ک  دسترسی صرفاً تنها عامـل  ده مینشان زرگرها 

بر فعا  بودن یک راست  نیسـ.؛ بلکـ  در  تر یرگذار

فعا  بودن  ل ازجمصورت برقرار بودن سایر شرایط 

وکـار و رونـق صـنف یـا صـنو  یـک بازار کسب

ترسی از اهمیـ. برخـوردار اسـ. و مـیراست ، دس

جـا بایـ  اضـاف  توان  مورد تحلیل قرار گیرد  همـین

رسـ  ورودی بـازار در شـما  شود ک  بـ  نظـر مـی

قیصری  ک  آن را از طریق بازارچـۀ محقـق مح ودۀ 

 احتما بــ ،  دهــمیالحــوائج پیونـ  بـاب خیابــانبـ  

 فراوان کارکرد مناسیی ن ارد 

بـازار  مهـمبایس. ب  دو راستۀ فرعی اما در ادام  می

ــوب و شــما  آن اشــاره کــرد: راســت  در  هایجن

شـهر کهـن  ،این دو راست ها و درب زن یر  تیریزی

و بـــازار را بـــ  دو دروازۀ قـــم و اصـــیهان متصـــل 

قـرار امت اد راه مهـم قـم بـ  اصـیهان در کرده و می

هــر دو وضـعی. نامســاع ی ، بـاوجوداین  ان داشـت 

تـرین واحـ های دارن  و پس از بـازار پانخـل بـیش

هـر  ،حا درعین ان  وغیرفعا  را در خود جای داده

 توجـ قابلدو نیز بخشـی از یـک م موعـۀ شـهری 
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تـر یـک گـذر هستن   راستۀ درب زن یر کـ  پـیش

بـ  فعا  شـهری بـوده اسـ.، راه دسترسـی زیـارتی 

هـای وارده همین نام اس. ک  امروزه ب  دلیل آسیب

و نوسازی کلی آن، عالوه بـر خـود بنـا، مشـکالت 

در باف. پیرامون بازار نیز ای ـاد کـرده  توجهیقابل

محتشـم متصـل مـی خیابـاناس.  راستۀ یادش ه بـ  

 بـر سـر راه خـود دارد  توجهیقابـلشـود و بافـ. 

هـا نیـز باال برای راسـتۀ تیریـزی ۀش مطرحموضوع 

ــی ــا صــ ق م ــ   ب ــت کــ اینکن ــک ۀ یادشــ ه راس ی

کامل اس. و عناصر مهمی همچون سرا و  ۀم موع

 آندرصـــ  واحـــ های م ـــاور  40مســـ   دارد، 

کنـ  کـ  هستن   این موضـوع آشـکار مـی غیرفعا 

، م موعـۀ یادشـ ه احتمـاالً طـوالنیهای برای سا 

کاشـان محسـوب مـیای بـرای بـازار ی بخشی حاش

ش ه اس.؛ تا جایی ک  مس   معتیـر و تـاریخی آن 

محـل برگـزاری  نیز فعالی. چن انی نـ ارد و صـرفاً

 جلسات هیتگی قرآن اس. 

 

 بیازارنقیش سنجش وضعیت بیرونی:  -5-2

شهر و سیر تحول آن در فضایی  اردر ساخت

 سده اخیر

کـ   دهـ مینشـان بررسی و تحلیل کارکردی بازار 

های حاصل از توسـعۀ کشیخیابانتغییراتی همچون 

شهری س ۀ اخیر، تر یر چشمگیری بر کارکرد بازار 

برای بررسی بهتر تغییـرات، سـ ۀ اخیـر داشت  اس.  

 1340، 1300های ده  تر یرگذارمهم و  ۀب  س  دور

بن ی شـ ه اسـ.  دورۀ او  بـ  دهـۀ تقسیم 1390و 

گردد؛ زمـانی کـ  شـهر هنـوز سـاخ. بازمی 1300

نخورده دارا بـوده صـورت دسـ.تاریخی خود را ب 

اس.  دورۀ دوم وضـعی. شـهر را پـس از نخسـتین 

کــ   دهـ میتغییـرات نیمـۀ او  ســ ۀ حاضـر نشــان 

حاصل آن را عالوه بـر توسـعۀ نسـیتاً انـ ک شـهر، 

ــمی ــوان در اح ــاخیابان ا  ت ــ ان ه ــلی و می ی اص

دورۀ ســوم عــالوه بــر الملــک مشــاه ه کــرد  کما 

دهـۀ وسید شـهر در سـ  های توسع ک  نمایانگر این

در یی هــاخیابانســاخ.  ۀآشــکارکنن  ،اســ. اخیــر

ــاریخی  ــ ودۀ ت ــهیل رف.مح ــرای تس ــ وب ــز  آم نی

  باش می

 

براسییا  وضییعیت بییازار تحلیییل  -5-2-1

 انسجام کالنسنجش 

ــ  ــ عنوان یکــی از انســ ام فضــایی ب ــل نمای های قاب

 دیـ گاه ازگیری در تحلیل سـاخ. فضـایی، ان ازه

دهنــ ۀ جایگــاه یــک محــ ودۀ نشــان، توپولو یــک

اگـر  ،دیگـرب  بیانشهری در پیکرۀ کلی شهر اس.  

مق ار انسـ ام بیشترین بخشی از یک گرا  دارای 

ــ ، آن  ــش، باش ــب توپولو یــک بخ ــا قل ــز ی مرک

شود ک  با گـرا  نمـایش ای محسوب میم موع 

تـرین بخـش در واقـد در دسـترسو داده ش ه اس. 

د شـونقا  گرا  محسوب میدیگر سیستم از تمام 

توان بـ  را می نمای این (  82، 1395نژاد، )مسعودی

ــاخۀ انســ ام کــالن ــیانســ ام و  16دو زیرش  17محل

ــیم ــ  تقس ــرد ک ــ امبن ی ک ــرایط  هرک ــ  ش ــت  ب بس

ــکار  ــهری، برخــی خصوصــیات را آش محــ ودۀ ش

در این مقالـ  کـ   ش هدرجهای در گرا کنن   می

هـای ، رنگهسـتن  نحـو فضـاهـای خروجی تحلیل

اس.   موردنظرنمایۀ دهن ۀ میزان باالتر نشانتر گرم

بیشـترین مقـ ار عـ دی انسـ ام  1300در دهـۀ لذا 

مح ودۀ دیگری کالن در مح ودۀ بازار و همچنین 

الملـک در اس. ک  بع ها می ان کما  مشاه هقابل
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دهـۀ   در چـ(( ،3 صویر)ت اس. جا ساخت  ش هآن

ــت یادشــ ه  ــازار، راس های پانخــل، و در محــ ودۀ ب

درب زن یــر و زرگرهــا بــ  ترتیــب دارای بیشــترین 

ــ انســ ام کــالن بوده ــت  ان ــازار و راس ــر ب های دیگ

ها، باالبـــازار و مســـگرها نیـــز همچـــون کیشـــ وز

  عالوه وضعیتی متمایز از محیط پیرامون خود دارن 

طور خـان، این، در مح ودۀ جنـوبی بـازار و بـ  بر

در جنـوب آن راستۀ گـذر نـو  موازاتب گذری ک  

ــازار پانخــلواقــد شــ ه و  ــا راســتۀ ب ــ   ت امتــ اد یافت

 میـزانبیشـترین  نیـز محتشم فعلی( خیابان)مح ودۀ 

و در  دهـ میانس ام کـالن را بـ  خـود اختصـان 

مح ودۀ تقاطد راستۀ بازار پانخل با گذر پانخل کـ  

بـ   66/0میـزان یادش ه با  نمایۀعمود بر هم هستن ، 

ـــن  رســـ  اوج خـــود می مرکزیـــ. گـــرا  در ای

اهمیـ. بـازار و  بـاوجودکـ   ده میمح وده نشان 

ـــگ آن در ســـاخ. فضـــایی شـــهر و  نقـــش پررن

ــی ــعۀ عل ــویب  آنرغم توس ــ ه س ــرق از س های ش

هـای ، هسـت  و قلـب شـهر متمایـل بـ  بخشگذشت 

نیـز در هن سـی  ازنظـربازار اس.؛ جایی کـ   غربی

 میانۀ شهر قرار داشت  اس. 

، وسط( 3)تصویر  1340در نقشۀ انس ام کالن دهۀ 

ترتیب در مح ودۀ می ان ب  نمای بیشترین میزان این 

ــان باباافضــل کما  ــان محتشــم و خیاب الملــک، خیاب

رسـ  بـا سـاخ. دو نظر میشود  لـذا بـ مشاه ه می

الملک، بـازار جایگـاه خیابان یادش ه و می ان کما 

از دسـ. داده و  یتوجهقابـلخود در شهر را تا ح  

 هب یل آن را س  عنصر ج یـ  شـهر برعهـ نقش بی

ان   در م موعۀ بازار و براساس نقشۀ انسـ ام گرفت 

ــو، ، راســت 1340کــالن دهــۀ  های پانخــل و گــذر ن

محــ ودۀ تقــاطد راســتۀ زرگرهــا بــا درب زن یــر و 

های مسگرها و باالبازار کیش وزها و همچنین راست 

ــب دار ــ  ترتی ــتریب ــالن ای بیش ــ ام ک ــ ار انس ن مق

مشـخ  اسـ. ایـن  ک  در نقشـ  طورهمان  هستن 

ـــای برش ـــا محوره ـــاطد ب ـــ ام در تق ـــ ۀ انس دهن

های باباافضل و اباذر بـ  های بازار مانن  خیابانراست 

کــ  دو  دهــ میرســ   ایــن موضــوع نشــان اوج می

هـایی از بـازار را در خیابان باباافضـل و ابـاذر بخش

از این طریق بـر میـزان انسـ ام  دسترس قرار داده و

های شـهری پیرامـون های یادش ه با محـ ودهبخش

 ان  افزوده
 

 
)راس.(؛ تصویرها نواحی نزدیک بازار را  1390)وسط( و  1340)چ((،  1300های در ده  کاشانمیزان انس ام کالن  -3 یرتصو

  نگارن گان(: مرخذ) دهن نمایش می
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ی هـــاخیاباندر بیشـــترین انســـ ام  1390در دهـــۀ 

 موازاتبـ کـ   شـودمشـاه ه میکاشـانی رجایی و 

، 3 )تصــویر ان بــازار و در شــما  آن احــ ا  شــ ه

ــ.( ــس  راس ــانازآن پ ــ ودۀ  خیاب ــل و مح باباافض

ای بیشـترین مقـ ار الملـک دارشمالی میـ ان کما 

 میـزان انسـ امدر همین نقش ،   انس ام کالن هستن 

 در مح ودۀ قیصری  نسی. ب  کل بازار کاهش یافتـ 

ــ. ــ. می  اس ــی از عل ــودن بخش ــ  دور ب ــ. ب بایس

ــ ه از  ــ ودۀ یادش ــاخیابانمح ــون ه ــلی همچ ی اص

ایـن باباافضل، ابـاذر، رجـایی و کاشـانی بـازگردد  

ــن می ــاخ. موضــوع روش ــ  س ــ  ک ــانکن در  خیاب

انسـ ام و اهمیـ. یـافتن  نمایـۀاطرا  بازار و تغییر 

و سـایر  ساخ. ارگانیک بـازار جایب شیکۀ ج ی  

های هـا همچـون راسـت ، اگرچ  برخی بخشگذرها

 ده میرا در دسترس قرار  هاخیابانبرش خورده با 

هـای بـرد امـا بخشرا بـاال می هاآنانس ام میزان و 

هــم قیصــری  را بــ  میــانی بــازار همچــون محــ ودۀ م

قلـب بـازار را  ۀمثابـبـ  هـاآنمحاق بـرده و جایگـاه 

 خیابـانلی هرچنـ  تـر یرات احتمـاکنـ   متزلز  می

ج نیز نیایـ  نادیـ ه گرفتـ  الحوائج ی الترسیس باب

ــود  ب  ــ  ش ــون ک ــانخص ــاس  خیاب ــ ه براس یادش

های صورت گرفتـ  از مقـ ار انسـ ام کـالن تحلیل

هـای محـ ودۀ بیشتری در نسی. بـا برخـی از بخش

در ( 1390در همـین دوره ) قیصری  برخوردار اس. 

های گــذر نــو و پانخــل )در محــ ودۀ بــازار، راســت 

مسـگرها بـ   ۀافضـل( و راسـتبابا خیابان با ش هی هبر

راستۀ  بع ازآنترتیب دارای بیشترین انس ام بوده و 

های دیگـر زرگرها انس ام باالتری نسی. بـ  راسـت 

مقایســ  بــا وضــعی. کــارکردی بــازار،  دارنــ   در

شــود کــ  ایــن مقــادیر تقرییــاً بــا میــزان مشــاه ه می

)ج و   ها هماهنگی دارن واح های فعا  در راست 

هایی ک  در م ـاورت راست  ، رسنظر می   لذا ب (1

مسیرهای سواره اصـلی قـرار دارنـ  و دارای مقـ ار 

های م ـاور هسـتن ، انس ام باالتری نسی. ب  راست 

ــ    ــتری برخوردارن ــا  بیش ــ های فع ــزان واح از می

راســتۀ پانخــل از ایــن قاعــ ه مســتثنی اســ.  میــزان 

بـا  جـواریهمبخاطر تقاطد و  یادش هانس ام راستۀ 

موضـوعی کـ  در دهـۀ اسـ.؛  باافضل بـاالبا خیابان

اما از ؛ چ((، 3 اس. )تصویر مشاه هقابلنیز  1300

طرفی درص  واح های فعا  آن، کمترین میزان در 

ــت  ــین راس ــاوجوداینهای دیگــر اســ.  ب محــور ، ب

های عزاداری اس. کـ  میزبان دست  هرسال یادش ه 

معمـو  از نـواحی غربـی  طوربـ در ایام عزاداری و 

ــازار و تیمچــۀ امین ســویب شــهر  ــ  حرکــ. ب ال ول

راسـتۀ مـذکور هنـوز  ده میکنن   این امر نشان می

ســـابقۀ را حیــظ کـــرده و  خـــودارزش اجتمــاعی 

رسـ  نظر می  لـذا بـ شـوداش را یادآور میتاریخی

ک  عل. تیاوت میان وضعی. بـازار پانخـل و بـازار 

ــانی  ــ. مک ــ  در موقعی ــو را بای ــذر ن ــ امگ از  هرک

ها و ارتیـا  فضـایی آن بـا عناصـر پیرامـون و راست 

 های دیگر بازار جست و کرد بخش ازجمل 

بـا  خـود سـوییکدو راستۀ گذر نو و پانخل از هر 

های ارنــ  و از دسترســیباباافضــل ارتیــا  د خیابــان

؛ یادش ه برخـوردار هسـتن  خیابانیکسانی از سوی 

 اما عاملی کـ  سـیب اخـتال  میـان دو راسـت  شـ ه

ــر  ــوی دیگ ــ.، س ــاآناس ــل  ه ــتۀ پانخ ــ.  راس اس

برخال  راستۀ گذر نو ک  از سوی دیگـر خـود بـ  

های بـازار کاشـان پیونـ  بازار زرگرها و سایر راست 

 یبخـش مهمـ راست  یااش با یاب ، از سوی غربیمی

بـرخال   خیابـاناز بازار ارتیا  ن ارد  لذا سـاخ. 
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راستۀ گذر نـو، بـازار پانخـل را منـزوی کـرده و از 

 هـای بـازار کاسـت آن بـا سـایر بخش ارتیـا میزان 

می همچـون های معمو  و دائفعالی. درنتی   اس. 

ایـن  اسـ.  وکار در این راست  کـاهش یافتـ کسب

کن  ک  احتماالً بری ه ش ن بازار موضوع روشن می

بازار  سوییکک  اگرچ   خیابانخطی توسط یک 

انسـ ام آن را  میـزانو  دهـ میرا در دسترس قرار 

بـ  این احتمـا  نیـز وجـود دارد کـ  اما  ،بردباال می

منزوی ش ن سوی دیگر من ـر شـود  ایـن موضـوع 

ــن ــار روازای ــ  یکپ ــ. دارد ک ــازارچاهمی در  گی ب

 گیرد معر  خطر قرار می

 

 گزیدهنمایۀ بررسی  -5-2-2

ــر از ســتون فقــرات شــهر و  ــرای ای ــاد درک بهت ب

ــ  دورۀ  ــلی آن در س ــتۀ اص ــی هس ــوردنظربررس  م

قرار داد   موردتوج بایس. شیک  دسترسی را نیز می

ــان ــی نش ــیک  دسترس ــرینمهمدهن ۀ ش ــیرهای  ت مس

ممکن برای رسـی ن بـ  مراکـز یـا مقصـ های مهـم 

(  بـرای تحلیـل و 1395شهر اس. )مسـعودی نـژاد، 

اسـتیاده  18گزیـ هنمایـۀ بررسی شـیکۀ دسترسـی از 

ب  آن پرداخت  خواهـ   پژوهششود ک  در ادامۀ می

گزیـ ه براسـاس شاخصـۀ پایـۀ نمایـۀ    محاسـیۀش 

حـور بـا های یـک مب  معنـی تعـ اد رابطـ  19اتصا 

 یک یۀ گزی ه،نما گیرد محورهای م اور ان ام می

 براسـاس کـ  اسـ. )نرمالیزشـ ه( هن ارش ه واح 

شود  ب  زبـان دیگـر، محاسی  می« اتصا »پایۀ  واح 

 )در جـزآ یک میان «ارتیا » شاخ  ۀ یادش ه،نمای

 ی دیگر گرا  اسـ.اجزا تمام با محور( یک این ا

 ( 91: 1395نژاد، )مسعودی

 

 
)راس.(؛ تصویرها نواحی نزدیک بازار را  1390)وسط( و  1340)چ((،  1300های ۀ کاشان در ده ی گز ۀنمایمیزان  -4 یرتصو

  نگارن گان( :مرخذ) دهن نمایش می

 

ــۀ گزیــ ۀ ســا   چــ((  ،4 )تصــویر 1300در نقش

طـور یکنواخـ. و در پراکن گی گذرهای مهـم بـ 

صورتی اس.  ب  تمام سطح شهر گسترش پی ا کرده

ک  در نگاه او  تمام محـ ودۀ شـهری را گـذرها و 

مسیرهای ارگانیـک بـ ون مسـیری مسـتقیم و بلنـ  

شـاکلۀ کلـی مسـیرهای  ک درحالی  ده میتشکیل 

اس.،  دسترسی از خطوطی شیی  ب  هم تشکیل ش ه

ــذرها از  ــین گ ــان هم ــریانمی ــهر هاش ــلی ش ی اص
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کـ   دهـ مینشان موضوع هستن   این  ییشناساقابل

، پراکن گی مسـیرهای پرتـردد 1300در ح ود دهۀ 

یکســان در کــل محــ ودۀ شــهر  صــورتب شــهری 

برخـی  کمدسـ.، بر طیق این نقش بود  تقسیم ش ه 

 تــرینمهمهای بــازار در اوایــل ســ ۀ اخیــر از راســت 

ان   الیتـ  ایـن مقـ ار در مسیر شهری در کاشان بوده

ــازار یکســان نیســ.  راســت تمــام راســت  های های ب

گزیـ ه را نمایـۀ مسگرها و باالبازار بیشترین مقـ ار 

در اختیار دارن  و بقیۀ گذرها از مق ار تقرییـاً برابـر 

دار هســتن   لــذا تصــویر ریــا نزدیــک بــ  هــم برخــو

ــ. و کــ  شــ دهــ مییادشــ ه نشــان  ــ  محوری هر ب

شـ ه اسـ.؛ موضـوعی  دهیسازمانمرکزی. بازار 

های بســیار دور آغــاز شــ ه و ادامــ  کــ  از گذشــت 

، محوری. و مرکزیـ. بـازار باوجوداینیافت  اس.  

دستخوش تغییر  طورکلیب ده   4الی  3در کمتر از 

 بررسی شود 1340ش ه اس.  اگر نقشۀ گزی ۀ دهۀ 

های شود ک  در سا ، مشاه ه می، وسط(4 )تصویر

الملک و دهۀ مذکور، شهر با محوری. می ان کما 

ی منشعب از آن ب  حیات خـود ادامـ  داده هاخیابان

بـازار ، 1340رسـ  کـ  در دهـۀ ذا ب  نظر میاس.  ل

قلب شـهر و محـور اصـلی آن نیسـ.  بلکـ  میـ ان 

ی منشــعب از آن مرکــز هــاخیابانالملــک و کمــا 

کنن  و این در حالی اس. را تعریف میج ی  شهر 

اسـ.؛ هرچنـ  ک  بازار تقرییاً ب  حاشی  ران ه شـ ه 

برخی گـذرها همچـون باالبـازار و راسـتۀ مسـگرها 

طور خـــود را هرچنـــ  بــــ  تر یرگـــذاریهنـــوز 

 خیابــانانــ   در ایــن میــان محــ ودتری حیــظ کرده

در  تر یرگذاری ق رتمن  و خیابان عنوانب رجایی نیز 

 1390نقش  گزیـ ۀ شمالی شهر حضور دارد   بخش

ک  از زمـان اجـرای  ده مینشان  ، چ((4 )تصویر

های توسـعۀ شـهری ج یـ  و گسـترش سـرید طرح

ویژه ب  سم. غـرب و جنـوب غربـی، هسـتۀ شهر ب 

الملـک نیـز خـارج اصلی از محـ ودۀ میـ ان کما 

ــر و قطــب  شــ ه اســ.  توســعۀ محورهــای امیرکیی

هـای بازتعریف نقش شهری راه راون ی ک  ناشی از

میان کاشان و فـین کوچـک و راونـ  اسـ.، رونـ  

تغییر را سرع. بخشی ه اس.  در پی ایـن تغییـرات، 

نقش محوری را در شهر  در حا  توسـع  دیگر بازار 

رس  ک  تمام بازار ب  حاشی  رانـ ه نظر مین ارد و ب 

فضایی بـا محورهـای دیگـر محـ ودۀ  ازنظرش ه و 

 اس.  تاریخی هم ارزش ش ه

 

 
تصویرها نواحی نزدیک  )راس.(؛ 1390)وسط( و  134)چ((،  1300های در ده انس ام کاشان  یاصلۀ هستگرا   -5 یرتصو

  نگارن گان( :مرخذ) ان حذ  ش ه یینپا یخطو  با مق ار ع د یر،درک بهتر تصاو یبرادهن  و بازار را نمایش می
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تغییر وضعیت نقش بیازار در سیاخت  -5-3

 شهری کاشان

نقشــۀ هسـتۀ اصــلی انسـ ام کاشــان را در  5تصـویر 

ــا  ــ مینمــایش  1390و  1340، 1300های س   ده

برای درک بهتر شکل و موقعی. این هست ، عناصـر 

ان   بنـابر با میزان انس ام پایین از نقش  حـذ  شـ ه

، چـ(( 5)تصـویر  1300نقشۀ هست  اصـلی انسـ ام 

در اوایــل ســ ۀ اخیــر هســتۀ مرکــزی کاشــان را 

داده اســ. کــ  در امتــ اد  ای تشــکیل مــیمحــ وده

یـک سـاخ. مهـم شـهری  ک  همچـونغربی بازار 

الی  غربی ساخ. گسترش یافت  بود  در منتهی اس.،

ــما  و  ــا در ش ــتری از محوره ــعابات بیش ــازار، انش ب

تواننـ  جنوب بـازار قـرار دارنـ   ایـن انشـعابات می

ــازار و محــ وده های شــهری نمایشــگر بخشــی از ب

دانست  شون  ک  عالوه بر ارتیا  مستقیم با بازار، در 

انـ   گرفت مرکزی. تقرییـاً هن سـی شـهر نیـز قـرار 

، 5)تصــویر  1340نقشــۀ هســتۀ اصــلی انســ ام دهــۀ 

ک  در دهۀ یادش ه و با ساخ.  ده میوسط( نشان 

ــ ان کما  ــک و خیابانمی ــ  آن، المل ــای منتهــی ب ه

شاکلۀ اصلی کاشان از حال. ارگانیک خارج شـ ه 

های ج یــ ، کشــیهــای ناشــی از خیابانو محــ وده

ــت  ــوینی را ب هس ــی های ن ــورت خط ــ ص ــود ب  وج

ــا  ایــن دگرگونیآورده ــ  دنی ــز ب ــازار نی ــ   ب هــا، ان

و حیات آن  داده اس.یکپارچگی خود را از دس. 

ــ  خیاباندر محــ وده ــ  و هــای منتهــی ب هــای ج ی

 اس.  ی گسست  ادام  یافت صورتب متقاطد با آن 

ــی  2در  ــم روی داده  3ال ــاق مه ــر دو اتی ــۀ اخی ده

کـ  عمـالً هسـتۀ اصـلی شـهر بـ  اس.؛ نخسـ. این

ــ ۀ  ــهری دربردارن ــاخیابانمحــور ش ــایی وه  ی رج

کاشانی انتقا  یافت  و بازار تنهـا در محـ ودۀ راسـتۀ 

اباذر و همچنـین در  خیابانمسگرها ب  دلیل تقاطد با 

 خیابـانمح ودۀ تقاطد راستۀ گـذر نـو و پانخـل بـا 

های ایـن هسـتۀ ج یـ  از زیرشـاخ  جزئیاباافضل ب

 حـا درعین، راسـ.(  5 )تصـویر آیـ می حسابب 

دهن ۀ بازار، بیشترین تـر یر را در برش خیاباناین دو 

یـک مسـیر بـاارزش،  عنوانبـ حیظ جایگـاه بـازار 

های گسست  و با توجـ  بـ  توسـع  صورتب  هرچن 

، نحــو فضــاان   در تحلیــل پارامترهــای اخیــر داشــت 

های منتهی ب  این دو مسیر همچون بازار گـذر راست 

ـــاالیی  ـــ ام ب ـــازار مســـگرها از ارزش انس ـــو و ب ن

ــتن  )تصــویر ــاه ه 3 برخــوردار هس ــین مش (  همچن

الحوائج ج ی الترســیس بــاب خیابــانشــود کــ  مــی

از مح ودۀ قیصری  تا راستۀ گـذر نـو را ( 6 )تصویر

ـــرار داده و ارزش تح. ـــانآالشـــعاع خـــود ق را  ه

کــ   دهــ میاســ.  ایــن موضــوع نشــان  فروکاســت 

در را  هـاآنها، ی مهم و متقـاطد بـا راسـت هاخیابان

 هـاآناصـطالح از عمـق دهنـ  و ب دسترس قرار می

ب  ممکن اس.  م تکوتاهکم در و دس. کاهن می

و از طــر  دیگــر  کننــ کمــک  هــاآنانســ ام 

از دسـترس دور  هاآن، هاراست ی موازی با هاخیابان

 هـاآن تر یرگـذاریداده و از کرده و در عمق قـرار 

   نکاهمی
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ی نزدیک بازار اح ا  ش ه اس. در میان باف. شهرو  بازار موازاتب ک   1390در دهۀ الحوائج باب یابانخ وضعی. -6 یرتصو

  نگارن گان( :مرخذ)

 

محوری اس. ک  در دهـۀ اخیـر الحوائج باب خیابان

ــ  ــ ا ب ــرمین و در ابت ــ. ت ــ  جه ــیری  انوی عنوان مس

تـاریخی و همچنـین تـرمین  مح ودۀیری در ذنیوذپ

ــگ  ــازموردنپارکین ــازار و  ی ــرای ب ــ ب آن  موازاتب

 نحـو فضـااس.  در تحلیل پارامترهای ش ه اح ا  

ــود مشــخ  می ــرخال ش ــاخیابان ب ــاطد، ه ی متق

بـ  کـاهش  من ـر ی موازیهاخیابانگون  اینای اد 

شود  با بررسـی می خیابانگذرهای موازی با ارزش 

ب  علـ. شـیاه. ) 1390و  1340 هایده  هاینقش 

دو دوره و تحلیل دقیـق در اینازار کلی. مح وده ب

 شـود مقـ ار انسـ ام در محـ ودۀ ه مـیتر(، مشـاه

  مق ار انسـ ام قیصری  کاهش یافت  و ب  دنیا  آن ب

هـا( اضـاف  طمقـاچی الحوائج )محـ ودۀباب خیابان

  ش ه اس.

 

ارزیابی تغییرات صیورت گرفتیه بحث:  -6

 بندی شهر و تأثیر آن بر بازاردر پیکره

رسـ  کـ  بـ  نظـر میبنابر مطالعات صورت گرفت ، 

ی برش دهنـ ۀ بـازار تـر یری مشـاب  بـر دو هاخیابان

کم در دو سوی خود ن ارن   دس. مان هیباقبخش 

 کـ  نابراساس نمونۀ واقد در سوی غربی بازار کاش

باباافضـل بریـ ه شـ ه  خیابـانجا بازار توسط در آن

 خیابـاناس.، وضعی. دو راستۀ واقد در دو طـر  

های بیشتر نیازمنـ  توجـ  بـ  متیاوت اس. و بررسی

ــازار و ســایر عناصــر شــهری آن  زمینــ  و ســوهای ب

 سـویب ای بـا توجـ  چنـین فرضـی مح وده اسـ.  

 خیابـانشـود؛ جـایی کـ  تر میشرقی بازار پررنـگ

چۀ سـردار را از یکـ یگر اراباذر بازار مسگرها و باز

ج ا کرده اس.  در این مورد، بازارچۀ سردار چنان 

نیـز هـای آن از رونق افتاده اس. کـ  سـقف و طاق

در هـر دو مـورد بررسـی شـ ه،  تخریب ش ه اس. 

ی باباافضل و ابـاذر، هاخیابانهر دو راستۀ دو سوی 

ــزان کننــ ؛ هرچنــ  انســ ام بــاالتری پیــ ا می می

های مســگرها و گــذر نــو کــ  در امتــ اد راســت 

رونـق  ازنظـرتر بازار هستن ، عمـالً های وسیدبخش

های اقتصادی قابل مقایس  با سوی دیگر یعنی راسـت 

ــتن  ــا ســاخ. ؛ پانخــل و ســردار نیس ــاخیابانام ی ه

تـر یر متیـاوتی بـر اجـزاآ بـازار  ،هاموازی بـا راسـت 

گرفتـ  های صورتدر ادام  نتایج تحلیلگذارد  می

شـــون  کـــ  نـــوع طـــوری بررســـی و ارزیـــابی می

 خیابان باب الحوائج

 خیابان افضل میدان سنگ
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بنـ ی شـهر ب  پیکره ش هافزودهعناصر  تر یرگذاری

 تری تییین شود طور روشنب 

 ۀمحتشــم و بابــا افضــل، راســت هــایخیابانبــا ای ــاد 

کل شهر همراه  انسی. بدر گذرنو با کاهش انس ام 

 کـاهش رس  علـ. نظر میب (  2 ج و ) بوده اس.

 344/1ب   346/1از میزان انس ام کالن  میزان ناچیز

 خیابـانتوسـط  ۀ یادشـ هرا بای  در قطد ش ن راسـت

راسـت   ،یادشـ ه خیابانزیرا ؛ جست و کردباباافضل 

را اگرچ  ن  در نسـی. بـا الگـوی فضـایی شـهر امـا 

بـرای پرهیـز  در دسترس قرار داده اس.  طورکلیب 

کاذب توسعۀ ساخ. فضایی شهر بر  تر یرگذاریاز 

الزم ارزیــابی انســ ام یــک راســتۀ مشــخ  بــازار، 

انس ام محلـی نمایۀ  میزانها بر اساس ارزیابیاس. 

بایس. توجـ  داشـ. کـ  هـ   گیرد  میبصورت 

جا ن  ارزیابی وضعی. یک راسـت  نسـی. بـ  در این

ک  بررسی تغییـر وضـعی. محلـی  نس ام کلا نمایۀ

همچـون  تر یرگذارعناصر  ترینمهمآن در نسی. با 

  بــراین اســ.ی ج ی االحــ ا  پیرامــون هــاخیابان

بـرخال  انسـ ام کـالن،  1340ۀ دهۀ در بازاساس 

از میـزان  بـا افـزایش نـاچیزیمیزان انسـ ام محلـی 

؛ ک  علـ. (3 )ج و  همراه اس. 333/1ب   327/1

متقـــاطد  خیابـــان تر یرگـــذاریتــوان بـــ  را میآن 

نو و محـ ودۀ بالفصـل آن گـذرراسـتۀ باباافضل بر 

ر ۀ گذر نو اگرچـ  دراست ،دیگرعیارتب   نسی. داد

ــ  1340ۀ دهــ ــانعل. ا رگــذاری ب ــا محتشــم  خیاب ب

بن ی کل شهر همراه بـوده کاهش انس ام در پیکره

میــزان انســ ام آن  ،مقیاســی محلــیولــی در  ،اسـ.

اصـلی  خیابـاناتصا  مسـتقیم آن بـ  یـک  واسطۀب 

 افزایش یافت  اس. 

 

 1390و  1340، 1300 هایده در  مسگرهاـ  گذرنو و باالبازار هایراست مق ار ع دی انس ام کالن کاشان و میانگین  -2ج و  

  نگارن گان( :مرخذ)

 1390دهۀ  1340دهۀ  1300دهۀ  عنوان

 867/0 726/0 445/0 شهر کاشانانس ام کالن میانگین 

 257/1 344/1 346/1 نوگذر راستۀانس ام کالن  میانگین

 380/1 429/1 328/1 مسگرهاـهای باالبازارانس ام کالن راست میانگین 

 

 
و  1340، 1300 هایده  در مسگرهاـ  گذرنو و باالبازار یهاکاشان و راست  یانس ام محل یمق ار ع دمیانگین  -3ج و  

 : نگارن گان( مرخذ)1390

 1390دهۀ  1340دهۀ  1300دهۀ  عنوان

 463/1 170/1 038/1 شهر کاشانانس ام محلی میانگین 

 157/1 333/1 327/1 گذرنو ۀراستانس ام محلی  میانگین

 446/1 702/1 968/1 مسگرهاـباالبازارهای راست انس ام محلی میانگین 
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  نگارن گان( :مرخذ)1390و  1340، 1300 هایده  درگذرنو  ۀراست محلیکالن و انس ام  نمایۀ یمق ار ع دمقایسۀ  -7تصویر 

 

انس ام کالن با کاهش بیشتری  میزان 1390در دهۀ 

 344/1و از میـزان  همراه اس. 1340نسی. ب  دورۀ 

 )جـ و  تغییـر یافتـ  اسـ. 257/1ب   1340در دهۀ 

رس  شکل توسعۀ شـهری و جهـ. آن نظر می(  ب 2

از حــوالی شــهر و خــارج شــ ن مرکزیــ. فیزیکــی 

 علـل ایـن کـاهش اسـ. جملـ مح ودۀ تـاریخی از

 نمایۀ نمودار ک  ده مینشان  7تصویر (  7 تصویر)

بیشـتری نسـی. بـ   مراتببـ انس ام محلی با شـیب 

اسـ.  علـ. را بایـ  انس ام کالن سیر نزولی داشت  

شــ ه در محــ ودۀ بالفصــل  دادهر در تغییــرات 

ـــو دانســـ.؛ جـــایی کـــ   ـــانراســـتۀ گـــذر ن  خیاب

هـایی الحوائج با تخریـب بخشج ی االح ا  باب

یک  صورتب از باف. و متصل کردن معابر موجود 

رفتــ  و مــوازی بــا راســتۀ گــذر نــو شــکل گ خیابــان

 توسع  یافت  اس. 

ی هــاخیابانبــرای بررســی بیشــتر نحــوۀ ا رگــذاری 

 ،بن ی شهرج ی االح ا  بر جایگاه بازار در پیکره

 خیابـاندر مـورد تـر یر  ی پیشـینهاالزم اس. یافتـ 

در سم.  ،بر راستۀ گذر نو ،الحوائجباباافضل و باب

بـا ارجـاع بـ  یـک محـور ارتیـاطی نیـز شرق بـازار 

راستــۀ باالبـازار و بررسی و ارزیابی شـود  مشخ  

محوری  ،بازار مسگرها نام دارد ک آنامت اد شرقی 

دهــۀ  بنــ ی کاشــان قــوی در نقشــۀ وضــعی. پیکره

 دهن   این محور در انتهای شرقی را شکل می 1300

ج ی االحـ ا  ابـاذر  خیابـانراستۀ مسگرها توسط 

نشــان  3   جــ و (2و  1 ویرا)تصــ قطــد شــ ه اســ.

ک  میزان انس ام محلی این محـور در دهـۀ  ده می

ابـاذر بـا دهن ۀ برش خیابانح ا  ا باوجودو  1340

 702/1بــ   968/1و از میــزان  کــاهش همــراه اســ.

احـ ا  بایسـ. در را مـی   علـ.کاهش یافت  اس.

ــان )رضــا عیاســی( افضــل  جــوارهم مــوازی و خیاب

جست و کرد ک  در فاصلۀ بسـیار نزدیکـی از راسـتۀ 

امـروزی  وضـعی.مسگرها ساخت  شـ ه و از طریـق 

 رجــایی خیابــانمیــ ان ســنگ بــ  محــور پراهمیــ. 

(  ارزیـابی میـزان 2و  1 ویرااتصا  یافت  اسـ. )تصـ

( 3 )ج و  1390ۀ در ده همین راستا انس ام محلی 

بـرای  انسـ ام محلـیمیـزان کـ   دهـ مینیز نشـان 

بـا مسـگرها باالبـازار و محور دربردارن ۀ دو راسـتۀ 

نیمـۀ او  سـ ۀ حاضـر کـاهش  همان شـیب نزولـی

در این مـورد بایـ  بـ  نقـش  ( 8 تصویریافت  اس. )

الحوائج اشـاره کـرد کـ  از انتهـای دهـۀ باب خیابان

ــ   1380 ــانتکمیــل شــ ه و میــ ان ســنگ را ب  خیاب

 زار متصـل کـرده اسـ.باباافضل در سم. غربی بـا

 کـ  ناخیاب  بخش مهمی از این (6و  2)تصویرهای 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1300 1340 1390

انسجام محلی گذرنو انسجام کالن گذرنو



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                       100

طور مـوازی و در بـ  ،قـرار دارددر سوی شرقی آن 

و  باالبازار واقد شـ ه اسـ. راستۀفاصلۀ نزدیکی از 

  رس  بر آن تر یر نیز گذاشت  اس.ب  نظر می

 

 
 :مرخذ) 1390و  1340، 1300 هایده  درمسگرها ـباالبازارگذرنو و  یهاراست  یانس ام محل نمایۀ یمق ار ع د مقایسۀ -8تصویر 

  نگارن گان(

 

نحو های موضوع دیگری ک  از بررسی نتایج تحلیل

ـــن می فضـــا ـــرات روش ـــود تغیی ـــ هاش در  ی ادش

 احـ ا بن ی و یا ساخ. فضایی شهر در ا ـر پیکره

نحــو ک  نتــایج تحلیــل درصــورتی اســ.  هــاخیابان

 عنوانبـ در ابت ای س ۀ حاضر بازار کاشان را  ،فضا

کنـ  ستون فقرات و محور اصلی شهر بازنمـایی می

 1340، چ((، نقشۀ وضعی. شهر در دهۀ 3)تصویر 

سـاخ. شـهر از  ک  ده می، وسط( نشان 3)تصویر 

هم یک شیکۀ ارگانیک میتنی بر گذرها و معـابر بـ 

پیوست  ب  ساختی  انوی متشکل از دو محـور عمـود 

ی باباافضل، محتشـم، هاخیابانک  دربردارن ۀ برهم 

تغییـر ( 2)تصـویر اسـ. اهلل فاضل نراقی و مالحییب

 نمایـۀکـ  گـرا   طورهمانیافت  اس.  ب ون شک 

هـای وسـیعی (، بخش9)تصـویر  ده میعمق نشان 

از باف. شهری از ساخ. فضایی ج ی  خارج شـ ه 

بـا بـیش از هـر عنصـر دیگـری  1340و کاشان دهۀ 

الملـک ی یادشـ ه و میـ ان کما هـاخیابان تکی  بر

 شود اس. بازنمایی می هاآنک  محل تالقی 

های یادشـ ه در کنـار رس  ک  خیابانلذا ب  نظر می

یک ساخ. فضایی   انوی   ،رجاییدو محور اباذر و 

انـ  کـ  در شطرن ی برای شهر تاریخی ای اد کرده

ای را شـامل کنار خود، محالت در عمق قرار گرفت 

( 9)تصویر  1340   هم گرا  عمق در دهۀ نشومی

، وسـط( و 4گزی ه )تصـویر  نمایۀهای و هم گرا 

 1340، وسط( در همان دهۀ 5هستۀ انس ام )تصویر 

هـای وسـیعی از کننـ  کـ  چطـور بخشآشـکار می

شهر از ساخ. فضایی اصلی آن منیـک شـ ه و راه 

هـا ، همـان گرا باوجوداینان   انزوا را پیش گرفت 

های مرکـزی بـازار صرفاً بخش ک  شون یمیادآور 

ان  و الجـرم در عمق قرار گرفت  توجهیقابلطور ب 

 توجهیقابـلهـای ان  و در عو  بخشمنزوی ش ه

همچــــون  تر یرگــــذاریآن بــــاوجود رقییــــان  از

، اهمیــ. و 1340هــای ســاخت  شــ ه تــا ســا  خیابان

ــظ کرده ــود را حی ــاه خ ــاالً جایگ ــ. احتم ــ   عل ان

بنـ ی بایس. در بقای نسی. و قراب. کلی پیکرهمی

زیـرا ؛ دانسـت  شـود 1340شهر تاریخی با شهر دهـۀ 
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 101                                                                         جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشانمطالعۀ 

کاشـان )تصـویر  1335بررسی عکس هـوایی سـا  

های محـوری شـهر در ن مقایسۀ نقشـ ( و همچنی10

( نشـان 11)تصویر  1390و  1340و  1300های ده 

تا شکل کلی شهر تاریخی  1340ک  تا دهۀ  ده می

هــا صــرفاً توجهی حیــظ شــ ه و خیابانقابــل حــ ود

ساخ. فضایی ج ی ی را ب  حـ ود پیکـرۀ قـ یمی 

 ان  افزوده

 

 
عمق   هستن برخوردار  یشتریاز عمق ب ، نباشتری داشت  رنگ گرم خطو  ؛ هر چ 1340عمق در سا   نمایۀگرا   -9 یرتصو

  نگارن گان( :مرخذبیشتر ب  معنای در دسترس نیودن بیشتر اس. )

 

 
  کشور( بردارینقش سازمان  :مرخذ) 1335عکس هوایی کاشان در سا   -10 یرتصو

 



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                       102

 
نقشۀ محوری کاشان  بر روی)راس.(   1390و  (وسط) 1340)چ(( و  1300های ده در کاشان  یمحور هاینقش  -11 یرتصو

نگارن گان برمینای تصاویر هوایی سازمان  :مرخذ) نمایش داده ش ه اس. 1300مح ودۀ شهر در دهۀ  1390و  1340های ده 

 تهی  ش ه اس.( 1374مشاور شهر و خان  ک  در سا  ن اتوسط مهن س 1300سا   ۀش کشور و نقش  بازسازی بردارینقش 

 

، 3)تصویر  1390در دهۀ  کالنانس ام  نمایۀگرا  

( و همچنــین گــرا  12راســ. و همچنــین تصــویر 

 ده می، راس.( نشان 5هستۀ انس ام کالن )تصویر 

ـــۀ یادشـــ ه کـــ   ـــر در ده  تر یرگـــذاریعـــالوه ب

ی باباافضل، محتشم، فاضل نراقی و ابـاذر، هاخیابان

ی رجایی، کاشان و بهشـتی در هسـتۀ هاخیاباننقش 

انس ام کـالن شـهر افـزایش یافتـ  اسـ. و سـاخ. 

شکل ج ی ی پیـ ا کـرده کـ  نسـیتی  ،فضایی شهر

متعاد  و متقارن بـا محـ ودۀ شـهر تـاریخی نـ ارد  

 خیابـانیعنـی  ،خصون دو محـور عظـیم شـهریب 

 سـویب فین و بلوار قطب راونـ ی  سویب امیرکییر 

گیری محالتی در قطـاع شـهری باع  شکل ،راون 

سـوی غـرب و ان  و توسعۀ شهر را ب میان خود ش ه

این جه. توسع  ک  در  ان  نوب غربی سوق دادهج

سویی خال  موقعی. شهر تـاریخی در حـا  رشـ  

منزوی کرده اس.  مـ    ازپیشیشباس.، بازار را 

با قرار گرفتن شهر تـاریخی و بـازار در حاشـیۀ انزوا 

ن گــرفتو همچنــین در عمــق قــرار 1390شــهر دهــۀ 

های بازار همراه شـ ه اسـ.  ایـن موضـوع در ان ام

ــان  ــازار خاطرنش ــارکردی ب ــل ک ــایج تحلی ــار نت کن

 تــرینمهمکنــ  کــ  بــازار در انــزوا نــ  از طریــق می

محالت م اور و ساخ. ارگانیک شـهر کـ  صـرفاً 

همچــون باباافضــل و  هــاخیابان تــرینمهمیــق از طر

اباذر با ساخ. ج ی  شهر  تغییر شکل یافت  مواجهـ  

رو اسـ. کنـ   ازهمـینیاب  و ارتیا  برقـرار میمی

درون  سـویب رو  ک  ناخیابهای منتهی ب  ک  راست 

بازار دارنـ  کماکـان از رونـق برخوردارنـ  و سـایر 

دهنـ   رونق خود را از دسـ. می بیشوکمها راست 

در چنــین وضــعیتی ممکــن اســ. تصــور شــود کــ  

 خیابـانی موازی و ج ی  همچـون هاخیابانساخ. 

 هـاخیابانگونـ  اما این؛ حوائج چارۀ کار اس.لاباب

کـ  بررسـی شـ  بـ  در عمـق قـرار گـرفتن نیز چنان

و لـذا وضـعی.  افزای های گوناگون بازار میبخش

 کن  میرا ب تر 
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)طیف سرد( ؛ هر چ  رنگ خطو  ب  سم. آبی 1390 دهۀکاشان در  مح ودۀ شهری کل انس ام کالن نمایۀگرا   -12 یرتصو

انس ام  میزان ب )طیف گرم( قرمز  سم. رنگو بالعکس با متمایل ش ن خطو  ب   شودمیمتمایل شود از مق ار انس ام کاست  

  نگارن گان( :مرخذ)شود افزوده می هاآن

 

 گیرینتیجه -7

ممکـن  هـاخیابانای از یـا شـیک  خیابـانساخ. هر 

ای بر بازار داشت  باشـ   فهـم ایـن اس. تر یر پیچی ه

ــذاری ــذاری و  تر یرگ ــی نحــوۀ ا رگ ــ  بررس نیازمن

بن ی شـهر و همچنـین آگـاهی سن ش آن بر پیکره

یافتن از تغییرات اجتماعی یا اقتصادی اس.  در این 

، وضـعی. بنـ ی شـهرعالوه بـر مطالعـۀ پیکره مقال 

ــازار  ــادی ب ــومی اقتص ــ عم ــۀ ب ــک شاخص عنوان ی

ــی و  ــ. در کمک ــزان فعالی ــ  می ــ  ب ــق توج از طری

 مستقل بازار مطالع  ش ه اس. واح های نسیتاً 

با خـارج شـ ن سـاختار شـهر از حالـ. ارگانیـک، 

ی مسـتقیم و هـاخیابانتمایل انس ام کل بـ  سـم. 

تـر یـافتنیتوپولو یـک دسـ. ازلحـاظطوالنی کـ  

بـا دارا بـودن این محورها و  سوق داده ش ه ،هستن 

ــۀ  ــزان نمای ــ می ــ   ۀگزی ــاال ب ــرینمهمب مســیرهای  ت

ــ یل شــ هموجــود در شــهر  ــ  ان تی ؛ مســیرهایی ک

رسی ن ب  مراکز مهـم شـهری  بیشترین تردد را برای

بـ  مرکزیـ. میـ ان  متقاطدی هاخیابان  دارا هستن 

در دهــۀ اصــلی کاشــان را  ۀالملــک کــ  هســتکما 

سـاخ.  نیـز همان زمـاندر  ،دادن تشکیل میچهل 

فضایی ج ی ی از شهر ارائ  کردنـ  کـ  نتی ـۀ آن 

هــای تــاریخی و ازجملــ  در عمــق قــرار دادن بخش

بوده اس.  این رونـ  ها و انزوای این مح ودهبازار 

ــ ا کــردندر دهــ  ــ. پی ــا اهمی دیگــر  های بعــ  و ب

از متشـــکل محـــور مســـتقیم  و ازجملـــ  هـــاخیابان

ــاخیابان ــاخ.  یه ــر، س ــان و امیرکیی رجــایی، کاش

ــ  یــک پیکره بنــ ی فضــایی ارگانیــک کاشــان را ب

شطرن ی تی یل کـرده کـ  بـر روی شـهر تـاریخی 

گرفت  بود  نتی ـ ، تیـ یل ایـن شـیک  بـ  هسـتۀ  قرار

ــی  ــالن و محل ــ ام ک ــاهش انس ــهر و ک ــ ام ش انس
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ها و محالت تـاریخی و بـازار مح ودهدر  توج قابل

چنانکـ  در  هاخیابانسعۀ شهر و بوده اس.  رون  تو

ب  تغییـر شـکل شـهر نیز اس.  دادهر دو دهۀ اخیر 

من ر شـ ه اسـ.  ایـن توسـع  کـ  غالیـاً در جهـ. 

ــی  باعــ  دور  ،اســ. دادهر غــرب و جنــوب غرب

ــازار از هســتۀ انســ ام  ــاریخی و ب شــ ن محــ ودۀ ت

کالن شـهر شـ ه و بـ  انـزوای محـ ودۀ تـاریخی و 

 بازار من ر ش ه اس. 

و تـر یر  هـاخیاباندر مقیاس ریزتر نیز توج  ب  نقش 

ــر راســت  هــاآن م ــاور از اهمیــ. برخــوردار  یهاب

ی هـاخیاباناس.  مطالعات این مقال  نشـان داد کـ  

 مـ تکوتاههای بازار اگرچـ  در برش دهن ۀ راست 

های انسـ ام راسـت  میـزانممکن اسـ. بـ  افـزایش 

، اما این افزایش نیای  بـ  معنـی کمک کنن یادش ه 

تلقی شود  بای  توج  داشـ.  هاآنافزایش کارکرد 

همچون سابق  و محل قرارگیری ک  عوامل دیگری 

بریـ ه   کـتـر ایننیز در این میان نقش دارنـ  و مهم

انسـ ام  میـزان نمایـۀها در کنار افزایش ش ن راست 

ب  گسس. و ع م یکپـارچگی راسـت  و بـازار دامـن 

ویژه بخشی از آن را منـزوی خواهـ  کـرد  ده و ب ز

پـــیش ازایـــن از یکپـــارچگی درونـــی بـــازار و 

یکپارچگی آن با محیط شهری صحی. ش   ب  نظـر 

ی اطرا  بـازار هـردو مرتیـۀ هاخیابانرس  تر یر می

بـرای مثـا   دهـ مییکپارچگی را تح. تر یر قـرار 

کنـ  و هم بازار را از باف. شهری خـود منیـک می

عناصــر بــازار را از هــم جــ ا  کــ ینبــر اعــالوه هــم 

 توجهیقابل، باع  ای اد تیاوت کارکردی کن می

در ایـن مـورد   شـودمیان دو بخـش متنـاظر نیـز می

ب  بازار پانخـل و انـزوای آن اشـاره طور مشخ  ب 

 صـریۀقیاما شـای  نمونـۀ مهـم دیگـر محـ ودۀ ؛ ش 

و بـ   دارد بازار اس. کـ  اگرچـ  در قلـب آن قـرار

یک خیابان ج ی االح ا  نیز بسیار نزدیک اس.، 

کـ  از وضعی. مناسـیی برخـوردار نیسـ.؛ چناناما 

کـاهش یافتـ  و  1390انس ام آن در دهۀ  میزانهم 

ــرو اســ.  ــا مشــکل روب ــق اقتصــادی آن ب  هــم رون

ج ای از لـزوم توجـ   ،مطالع های این براساس یافت 

ب  شـکل ج یـ  شـهر و مطالعـ  در جهـ. اصـالح 

جهات توسع  ک  خارج از حوزۀ این مقالـ  اسـ. و 

تا زمان ای ـاد اصـالحاتی بـرای تغییـر نسـی. شـهر 

بای  از توسعۀ ریـز و درشـ.  ،تاریخی و شهر ج ی 

ــاریخی  هــاخیابانشــیکۀ  ــابر ت ــ   تعــریر مع ــا م ب

ــازار و  ــ  بهیــود ارتیــا  میــان ب خــودداری کــرد و ب

ــین  ــازار و همچن ــوالی ب ــاریخی ح ــهر ت ــر ش عناص

ــ   ی موجــود پرداخــ.هــاخیابان ایــن م موعــۀ و ب

عنوان یـک بـ  دربردارن ۀ بـازار و بسـتر شـهری  آن

 نگریس.  هم پیوست ب  کل

گـویی بـ  ایـن پرسـش پاسـر درصـ داین پژوهش 

برآم  ک  تغییـر سـاختار فضـایی کاشـان و ازجملـ  

چ  تر یری بر جایگـاه بـازار داشـت   هاخیابانساخ. 

درجه. پاسخگویی ب  این پرسش تالش ش  اس.  

خصـون  بـ هـاآنهای تا مطالعـات پیشـین و یافتـ 

نحوۀ توج  ب  مطالعۀ سـاخ. فضـایی شـهر و  ازنظر

قــرار  موردتوجــ همچنــین روش مواجهــ  و مطالعــ  

توان  یـک های این مقال  میبگیرن   برای مثا  یافت 

ــۀ ســاختار فضــایی  ــ  مطالع ــۀ مــوردی دیگــر ب نمون

شهرهایی همچون کرمان، شـیراز، همـ ان، سـمنان، 

یــا کمــک کنــ  تــا  ایــ ،بییز 20کرمانشــاه و قــزوین

مثابـ  قلـب گاه یک نمونۀ کالسـیک از بـازار ب جای

در مناطق مرکزی ایـران  21اجتماعی و فرهنگی شهر

تر بــرای و یــا روشــی مشــخ  شــود وتحلیلت زیــ 
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و  22مطالعـــۀ ســـیر تحـــوالت کالیـــ ی کاشـــان

های شناسی نسی. میـان شـهر کهـن و توسـع آسیب

ای عالوه براین، این مقال  مطالعـ   اخیر پیشنهاد شود

لعات پیشـین شناختی اس. و از این نظر با مطابآسی

های این مقال  محـ ود بـ  تیاوت اساسی دارد  یافت 

توان مطالع  در باب ساخ. فضایی شهر نیس. و می

ـــرا هـــاآناز  ـــابی تغیی ـــرای ارزی و  ی ادشـــ ها تب

بر جایگاه و ساختار بازار بهـره  واردش ههای آسیب

های نی جاین مطالع  ب ون توج  ب  ، حا درعین برد 

بــــا فرهنگــــی و اجتمــــاعی بــــازار و نســــی. آن 

مح ودۀ شـهری پیرامـون آن صـورت  یاتخصوص

ب   یک روش عنوانب اگرچ   نحو فضاگرفت  اس.  

شـهری  ۀهای ساختار فضایی یک منطقبهیود تحلیل

توانـ  پاسـخگوی نمـی ییتنهاب کن ، اما کمک می

رفتارهای مختلف در یک بستر ارگانیک باشـ  کـ  

ــکل ــی در ش ــاعی و فرهنگ ــل اجتم گیری آن عوام

ــل بوده ــ بســیار دخی ــذا ان های جــ ای از بررســی  ل

ــ ،  ــورت گرفت ــ ود ص ــادی مح ــلاقتص ــای تحلی ه

و مطالعات  یموردبررساجتماعی و فرهنگی از بستر 

ــراقتصــادی افزون ــتوانمــی ،ت در جهــ.    مکملــین

  باشن  پژوهشهای این یافت ت قیق 
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Abstract 
Since old ages, Bazaar has been considered to be the most important sector and central 

core of Kashan, both economically and socially. During the last century, with the urban 

development of Kashan, the city has undergone significant structural transformations, 

resulting in the separation of bazaar from urban context, marginalization of the Bazaar and, 

consequently, the downfall of the business. These changes, which usually coincide with 

street construction, have led to destruction in parts such as the new copperworkers’s bazaar 

and deterioration in other parts such as panakhl bazaar.  The goal is to study the effects of 

changes caused by street construction on the spatial structure of the city and the role of 

bazaar in it. Based on it’s goals, this is an applied research which uses descriptive-

explanatory method.  this paper which is based on studying the city’s spatial structure and 

includes a combination of qualitative and quantitative methods, relies on spatial analysis 

using space syntax method in addition to functional study of bazaar, and the results are 

explained using a generalized and interpretive approach based on historical features and 

roles of bazaar in the overall urban structure. . To achieve this goal, the spatial structure of 

the city in three different periods during the current century are studied.  The results show 

that with the construction of  a series of streets in Kashan from  1300’s up to 1340’s, Bazaar 

gradually lost its centrality in the city and the aforementioned streets have created a grid 

structure, in which the bazaar has little role. As a result of these changes, urban development 

and the new spatial structure oriented towards west and south-west, have caused the bazaar 

to become isolated in relation to the historical city and the streets have led to major changes 

in it. It seems that these streets have isolated the bazaar from it’s urban context and it’s 

elements have lost their original integrity.  
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