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مقالة پژوهشی
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 -1استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -2کارشناس ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -3کارشناس ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -4استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
(تاریخ دریافت ،138/10/25:تاریخ پذیرش)1399/02/17 :
چکیده
بازار از دیرباز ازنظر اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی ،مهمترین بخش و هستۀ اصلی شهر کاشان بوده اسـ .در طـی یکصـ سـا
اخیر با وقوع توسعۀ شهری ،کاشان دچار دگرگونیهای ساختاری مهمی ش ه کـ نتی ـۀ آن گسسـتگی بـازار از بسـتر شـهری ،بـ
حاشی ران ه ش ن آن و درنتی

ع م رونق کسبوکار اس .این تغییرات ک ب طورعم ه با ساخ .خیابان همـراه بودهانـ  ،باعـ

ش ه تا بخشهایی همچون بازار نو مسگرها تخریب شود و یا مانن بازار پانخل راه انزوا پیش بگیرد هـ

مشـخ

کـردن تـر یر

تغییرات ای ادش ۀ ناشی از ساخ .خیابانها بر ساختار فضایی شهر و نقش بازار در آن ساختار اس.؛ لذا پژوهشی توصـییی تییینـی
و ازنظر کاربس ،.کاربردی اس .روش تحقیق ب کار گرفت ش ه در این مقال ک بر مطالعۀ سـاختار فضـایی شـهر اسـتوار اسـ .و
ترکییی از روشهای کمی و کییی اس ،.شامل سن ش پیکرهبن ی شهر بر اساس روش نحـو فضـا و همچنـین مطالعـۀ کـارکردی
بازار ک نتایج آن در قالب رویکردی کلنگر و تیسیری و بر پایۀ خصوصیات تاریخی و نقش بـازار و اجـزاآ آن در سـاخ .کلـی
شهر توصیف و تییین میشون برای نیل ب ه

 ،وضعی .ساخ .فضایی شهر در س دورۀ مختلف در طی س ۀ حاضر بازسازی و

مطالع خواه ش یافت های این پژوهش نشان میده ک از دهۀ  1300تا دهۀ  1340و با ساخ .م موع ای از خیابانها ،جایگـاه
بازار در ساخ .شهر منس م ،در آغاز این س ه تضعیف ش ه اس .و م موع ای از خیابانهای یادش ه سـاخ .فضـایی شـطرن ی
شکل ج ی ی را شکل دادهان ک نقش بازار در آن کمرنگ ش ه اس .با ادامۀ تغییرات ،هم توسعۀ شهر و ساخ .فضایی ج یـ
ک ب سوی 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
خیابانهای پیرامون خود تغییرات وسیعی کرده اس .ب نظر میرس تح .تر یر چنین خیابانهایی ،بـازار از بافـ .شـهری پیرامـون
خود منیک ش ه و عناصر و اجزاآ بازار یکپارچگی اولیۀ خود را از دس .دادهان
کلیدواژهها :کاشان ،بازار ،نحو فضا ،ساختار فضایی ،شهر تاریخی

* -نویسنده مسئولa_omrani@kashanu.ac.ir :
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پرسشهای پژوهش

و تمامی .ساخ .بازار فراهم میسازد درعینحـا

 1تغییـــرات ر داده در ســـاختار فضـــایی کاشـــان

میبایسـ .توجـ داشـ .کـ وضـعی .مطلـوبتـر

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

ح رههـای واقـد در جـ ارۀ راسـت هـای اصـلی نیـز

جایگاه بازار ای اد کردهان ؟

صرفاً در نسی .با عناصر م اور همچون سراها قابل

 2ســاخ .خیابانهــا ،بنــا بــر محــل و مــوقعیتی ک ـ

تییین اس.؛ وگرن مشکل مطرحش ه ک ع م رونق

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

در کسبوکار اس .در راست های اصلی نیز هویـ ا

عناصر آن داشت ان ؟

اس .در حوزۀ بیرونی ،مسئل صورتی وسـیدتـر بـ

 -1مقدمه
بررســی وضــعی .درونــی و بیرونــی بــازار نشــان از
مشکالت وسیعی دارد ک این ساختار کهن شـهری
با آن روبرو اس .در حوزۀ درونی ،نخستین معضل
را میتوان در تعطیلـی بخـش وسـیعی از واحـ های
ت ــاری و کارگاههــای وابســت و همچنــین عــ م
کارکرد هماهنـگ انـ امهـا و عناصـر داخـل بـازار
جست و کرد گذشت از بخش وسیعی از واحـ های
ت اری حاشیۀ راسـت های اصـلی کـ طـی دهـ های
اخیر تعطیل ش هان (ج و  ،)1تعـ اد قابـلتوجهی
از واح ها نیز با تغییر کاربری اصلی و گاه تولیـ ی
اولیــۀ خــود روبــرو شــ هان و درعینحــا میــزان
تعطیلــی بناهــای پرشــمار وابســت بـ بــازار همچــون
ســراها و تیمچــ ها بســیار بیشــتر از واحــ های بــر
راست ای اصلی اس .در برخی از این عناصر وابست
کـ گــاه از کیییــ .فضــایی مطلــوبی برخوردارنـ ،
عــ م رونــق و عــ م فعالیــ .بــ طــور گســتردهای
قابلمشاه ه اس .این موضوع ،درک یکپـارچگی
فضاهای درونی بـازار را آنگونـ کـ بـ اصـل آن
نزدیک باش با چالش مواج میکنـ  ،فهـم ارتیـا
فضـــایی درونـــی را دچـــار نقصـــان میگردانـــ و
دستاویزی برای ع م توج و صیان .از یکپـارچگی

خود گرفت اس .بررسیهای می انی و عکسهـای
هــوایی ج ی ـ نشــاندهن ۀ تخریبهــای وســید در
باف .شهری پیرامون بازار اسـ .و برخـی مطالعـات
صورتگرفت نشان میدهـ عناصـر ج یـ شـهری
همچون خیابان و میـ ان و همچنـین توسـعۀ مراکـز
اداری ،بـــ بخشهـــای وســـیعی از بافـــ .شـــهری
ارگانیک شهر آسیب رسان ه (تصویر  )1و سـازمان
فضایی و ساختار کالی ی باف .تاریخی را دگرگون
کردهان (وار ی و همکـاران )1385 ،ایـن موضـوع
باع

ش ه اسـ .تـا سـاخ .بـازار از بسـتر شـهری

گسست شود (تصویر  1پایین) باوجوداین ،مترسـیان
طرحهای شهری و نوع نگرش ب موضـوع بـازار در
این طرحها نیز بر این گسسـتگی دامـن زده و آن را
گسترش میدهن این در صورتی اس .کـ برخـی
مطالعات نشان از وجود رابطۀ مشخصی میان جزآ و
کــل شــیکۀ شــهری دارن ـ و ب خصــون نمایــانگر
تناسب میان هستۀ مرکزی و کل شـهر در الگوهـای
تاریخی هستن و شهرهای تاریخی سـطوح مختلیـی
از رابطۀ جـزآ ـ کـل را تولیـ میکننـ ( Karimi,

)2000؛ موضوعی ک در پـس توسـع های اخیـر از
بین رفت و یا دس.کم تضعیف ش ه اس.
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تصویر  -1موقعی .بازار کاشان در باف .شهری پیرامون؛ تصویر هوایی باال مربو ب سا  1335و تصویر هوایی وسط مربو ب
سا  1378و تصویر هوایی پایین مربو ب سا  1397اس( .مرخذ :سازمان نقش برداری کشور و نگارن گان)
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عــ م یکپــارچگی و تــوازن کــارکردی درونــی و

تولی ی کـ خـود نتی ـۀ تغییـرات وسـید اقتصـادی

گسستگی بیرونـی ناشـی از انیکـاک میـان سـاخ.

دهـ های  1340و بعـ ازآن اســ ،.بـازار را از قلــب

بـــازار و بســـتر شـــهری آن ،نیایـــ موضـــوعات و

شــهر تــاریخی بــ یــک بخــش تــاریخی در حــا

معضالتی م رد و قائم ب خود تلقی شـون بـ نظـر

فرســودگی تیـ یل کــرده اســ .ایــن مقالـ در پــی

مــیرســ ایــن دو معضــل جــ ی ،بــاهم ارتیــاطی

بررسی نحوۀ تغییر جایگاه بـازار در سـاخ .شـهر و

تنگاتنگ داشت باشن ب بیاندیگر ع م یکپـارچگی

سایر تحوالتی اس .ک ای اد خیابانهای اطـرا

و

کارکردی و فضایی درونی بازار و گسست ش ن آن

مرتیط با بازار در شهر تاریخی ای اد کردهان

از بستر شهری ،هر دو در معضـلی بنیـادیتـر ریشـ
دارن بررسی بـازار و نقـش آن در شـکلگیـری و

 -2ادبیات نظریِ موضوع و پیشینۀ پژوهش

توسع و تحو کاشـان نشـان میدهـ کـ سـاختار

مطالع و پژوهش دربارۀ سـاختار فضـایی شـهرهای

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

تــاریخی ســابقۀ طــوالنی دارد ازجملــ در مــورد

مهمترین عنصر شهری کاشان بوده ،با اقتصـاد شـهر

کاشان ،محققانی همچون بیرشک ( )1375براساس

نسیتی مستقیم داشت  ،همچون سایر نمون های مشـاب

تیکیک دورهها و شـناخ .شـهر در هـر دوره و بـر

ک در آنها بازار مرکز اجتمـاعی و فرهنگـی شـهر

پایــۀ نقــش مهمتــرین راههــای ارتیــاطی و توجـ بـ

محســوب میشــود ،قلــب شــهر تــاریخی بــوده و بـ

موقعی .عناصر مهم شهری ب مطالعۀ رون توسع و

لحاظ اجتماعی نیز با اقشار و طیقات مختلـف مـردم

تکامـل شـکلگیــری شـهر پرداخت انـ در مــوردی

ارتیاطی عمیق داشت اس.

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

ب نظر میرس ک معضل یادشـ ه پـس از تغییـرات

تاریخی کاشان و بـا روشـی تحلیلـی و پیمایشـی بـ

ای ادش ۀ ناشی از طرحهای شـهری و جـامد پ یـ

ســیر تحــوالت تــاریخی و کالیــ ی آن پرداخت ـ و

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

نقش عناصر ج ی ارتیاطی همچون خیابان و فلکـ

خیابانهای دورۀ پهلوی همزمان و مـرتیط دانسـ.

و نیــز توســعۀ مرکزیــ .اداری شــهر را بــر بافــ.

ساخ .شیکۀ خیابانهای ج ی در کاشـان در دورۀ

ارگانیــک آن بررســی کردهان ـ درعینحــا نگــاه

پهلوی آغاز و تا سا  1335بخش وسـیعی از آنهـا

آسیبشــناختی بـ تغییــرات ر داده و تر یرگــذاری

ساخت ش رون ساخ .این خیابانهـا بـ ون توجـ

آنهــا بــر یــک مح ـ ودۀ مشــخ

ب ح ود محل های تاریخی شـهر تـا دهـ های اخیـر

تاریخی ،نیازمن مطالعات افزونتر و با رویکردهای

نیز ادام داشت اسـ .و باعـ

ای ـاد گسسـتگی در

همچــون بــازار

متیاوت نیز هس.

محل های تاریخی و از بین رفتن یکپـارچگی آنهـا
و همچنین کاهش فعالی.هـای اقتصـادی و انـزوای

 -1-2ادبیات و مدل نظری پژوهش

بازار تاریخی شهر ش ه اس .این موضوع در کنـار

این مقال نگاهی آسیبشـناختی بـ سـاخ .شـهر و

تغییــر اقتصــاد محلــی شــهر و تضــعیف کارگاههــای

نســی .آن بــا بــازار تــاریخی دارد لــذا در جهــ.
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سن ش بهتر تغییـر وضـعی .بـازار در بسـتر شـهری

مانن انس ام 3و گزی ه 4را میسر میکن هر تغییری

آن ،در مقالـــ همزمـــان بـــ مطالعـــۀ شاخصـــ ها و

در رابطۀ میـان عناصـر سـازن ۀ شـهر ،بـر نمایـ های

معیارهایی پرداخت میشود کـ بـا فضـای درونـی و

یادش ـ ه تــر یر گذاشــت و آنهــا را تغییــر میده ـ

جایگاه و موقعی .بیرونی بازار ارتیا دارنـ علـ.

بررسی این تغییرات میتوان تحلیل ساختار فضـایی

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

شهر و تغییرات ر داده در آن را ممکـن کنـ ایـن

ساختار شهری ،همچون بازار و جایگاه بیرونـی آن،

روش پس از ت زیـ وتحلیل ارتیـا کلیـۀ فضـاهای

دو موضوع م زا محسوب نمیشـون ؛ زیـرا هـر دو

شــهری بــا یک ـ یگر ،نتــایج را ب صــورت م ـ های

حوزۀ یادشـ ه وجهـی مهـم از سـاختار مـوردنظر را

ریاضی و گرافیکی ارائـ میدهـ (عیـاسزادگـان،

بازنمایی میکنن و در ارتیا با یک یگر ،شخصی.

)1381

آن را شــکل میبخشــن ایــن موضــوع در منشــور

در کنــار روشهــای دیگــر مطالعــۀ ســاخ .فضــایی

حیاظ .از شهرهای تاریخی بـ عنوان مـتمم منشـور

یـــک شـــهر یـــا محـــ ودۀ شـــهری ،بـــ کارگیری

ونیـــز 1در مـــورد شـــهر تـــاریخی نیـــز موردتوجـــ

روشهایی همچون نحو فضا بـ عنوان روشـی بـرای

قرارگرفت اس .بنا بر منشور یادش ه ،کارکردهـای

تحلیل ساختار فضایی در مقیاس معمـاری و شـهری

متنــوعی ک ـ یــک مح ـ ودۀ شــهری دارد در کنــار

و تحلیــل ارتیــا بــین فضــای شــهری و روابــط

موضوعاتی دیگر همچون الگوهای شهری ،ارتیـا

اجتمــاعی ( )Al Sayed et al., 2014میتوان ـ

میان فضـاهای بـاز و بسـت و همچنـین ارتیـا میـان

درک بهتری از تغییرات در ساختار کالی ی شهر را

مح ودۀ یادش ه با محیط شهری پیرامـونش بخشـی

فراهم کنـ بخـش وسـیعی از مطالعـات ایـن مقالـ

از ویژگیهایی هسـتن کـ شخصـی .آن محـ ودۀ

میتنی بر شیوۀ نحو فضا و بررسـی روابـط اجتمـاعی

شهری را شکل میدهن ( Washington Charter,

در فضــاهای شــهری اســ .کــ در آن معمــوالً از

 )1987لــذا در ایــن مقالـ بـ طور همزمــان مطالعــۀ

نمودارهــا بــرای ترجم ـۀ ای ـن روابــط ب ـ الگوهــای

جایگــاه بــازار در ســاخ .شــهر و همچنــین مطالعــۀ

ترسیمی بهره گرفت میشود (معماریـان )1381 ،بـ

کارکردی بازار ،م نظر قرار میگیرد و دو موضوع

اعتقــاد هیلیـر ،نحــو فضــا م موعـ ای از نظریـ ها و

یادش ه ارزیابی و سن ش خواهن ش

روشهایی اس .ک با مطالعـۀ پیکـرهبنـ ی فضـا بـ

در این مطالع  ،بررسی ساخ .فضایی شهر بـا شـیوۀ

فهم چگونگی ا ر متقابل ساختار پیکرهبن ی فضـا و

مطالعــاتی نحــو فضــا 2ان ــام میگیــرد نحــو فضــا

ســـازمان اجتمـــاعی مـــیپـــردازد (پـــوردیهیمی و

م موعـ ای از شــیوههــا و روشهــای انـ ازهگیــری

همکاران )41 ،1392 ،این شیوه ک برای فهم منطق

اس .ک ب تحلیـل پیکـرهبنـ ی فضـایی در مقیـاس

ریخ.شناسی و شـیکۀ شـهری و بخصـون توسـعۀ

معمـــاری و شهرســـازی و رابطـــۀ آن بـــا ســـاختار

شهری بکـار مـیرود (،)Hillier et al., 1993: 32

اجتمــاعی محــیط مــیپــردازد ()Hillier, 1997

ب جای توصیف شکل اجزای یک سیستم ،ب رابطـۀ

خروجی حاصل از ایـن تحلیـل ،مطالعـۀ نمایـ هایی
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میان آنها و چگونگی پیکرهبن ی آن اجزا ب عنوان

مقیاسهای مختلیی محاسی کرد ک مهمترین آنها

یک کل متمرکز اس( .مسعودینژاد )79 :1395

انس ام کالن 8و انس ام محلی 9اسـ .درحـالیکـ

توضیح یا توصیف پیکرهبن ی یک سیسـتم فضـایی

انس ام کالن ،پیکرهبنـ ی فضـایی سـاختار شـهر را

در محاســـیات توپولو یـــک براســـاس دو واحـــ

ب طورکلی ب نمـایش مـیگـذارد ،انسـ ام محلـی،

انـ ازهگیـری پایــۀ اتصــا و عمــق ان ــام مـیشــود

تصویری محـ ودتر از سـازمان فضـایی شـهر ارائـ

(مسعودینژاد« )80 ،1395 ،اتصا » 5ب عنوان تع اد

میده و نقش محلی هر جـزآ را در سـاختار شـهر
10

نقاطی تعریف میشود ک یک نقط ب طور مسـتقیم

آشکار میکن (مسعودینژاد)87 :1395 ،

از طریق آنها با نقا دیگر ارتیا مییاب (جعیری

در این مقال و براساس شـرح بـاال ،سـاخ .فضـایی

و خانیان )287 :1391 ،و در واقد بـر رابطـ داللـ.

شهر با تمرکز بر نقـش بـازار در آن و بخصـون بـا

دارد در مقابل« ،عمق» 6بر فاصـل ترکیـ دارد و در

تکیـ بــر ســن ش میــزان انسـ ام کــالن و محلــی و

فضای شهری ب تع اد فضاهایی گیت میشود ک بـا

دیگر نمای های قابل ارزیابی در مطالعات نحـو فضـا

عیــور از آنهــا بــ فضــاهای مــوردنظر میرســیم

مطالع خواه ش اساس مطالع بر ایـن چـارچوب

(یزدانیــر و همکــاران )60 :1387 ،اگرچ ـ ای ـن دو

طرح گردی ه اس .ک دگرگونیهای ر داده ش ه

معیار از اهمیـ .فراوانـی برخـوردار هسـتن  ،امـا در

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

یادش ه با انـ ازههـای

شــهر ای ــاد کــرده اســ .و دیگــر اینکــ ایــن

مختلف لزومـاً نمـیتـوان بـ پاسـر درسـتی دسـ.

دگرگونیهای یادش ه چ تغییراتـی در نقـش بـازار

یاف .برای حـل ایـن معضـل ،هیلیـر و همکـارانش

بــ عنوان بخشــی از ســاخ .فضــایی شــهر ای ــاد

برای ان ازهگیـری ایـنگونـ سیسـتمهـا ،واحـ های

کردهان این موضوع در مقیاس کل ساخ .فضایی

توضیح مقایسۀ بین دو گرا

هن ارش ۀ متعـ دی بـرای محاسـیات گـرا

شهر و براساس شیوۀ نحو فضا برای مطالعـۀ سـاخ.

ارائـ

کــردهانــ کــ مهمتــرین آن انســ ام اســ .کــ
یکپارچگی یک گرا

فضایی شهر مطالع و ارزیابی خواه ش

را نشان میده (مسـعودی
7

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

 -2-2پیشینۀ پژوهش

باالتری داشت باش  ،همپیون ی بیشتری بـا فضـاها و

پس از تییـین میـانی و چـارچوب نظـری ،بررسـی و

ساختار شهر دارد؛ و همچنـین از دسترسـی بـاالتری

مرور چن پژوهش باه

تییین نسی .میان بـازار و

نیــز برخــوردار اســ( .یزدانیــر و همکــاران،1387 ،

شهر تاریخی و ب روش موردنظر روشن میکن ک

دارای

چارچوب طرحش ه روشی مناسب بـرای پرداخـ.

باالترین مق ار انس ام باش  ،آن گره ،مرکز یا قلب

بـ موضــوع اســ .ازجملـ پــژوهشهــای کریمــی

توپولو یـک سیســتم محســوب شـ ه و در واقــد در

براســاس روش یادشــ ه بــ چگــونگی تعریــف و

دسترسترین بخـش سیسـتم از دیگـر نقـا گـرا

کاربسـ .روش نحــو فضــا بـرای نشــان دادن رابطـ

محســوب م ـیشــود خــود انس ـ ام را م ـیتــوان در

میان جزآ و کل شیکۀ شـهری و ب خصـون نسـی.

 )60ب زبان ساده ،اگر بخشی از یک گرا

مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان
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میــان هســتۀ مرکــزی و ازجمل ـ بــازار و کــل شــهر

شهری تر یرات متیاوتی در مقیاس خرد و کـالن بـ

کمـک کــرده اسـ )Karimi, 2000( .عــالوه بــر

همراه دارن در پـژوهشهـای مشـاب  ،علـیتـاجر و

این ،مطالعۀ دیگـر او بـر روی شـش شـهر تـاریخی

صحرایی ( )1396با بررسی هستۀ تاریخی همـ ان و

ایرانک با استناد ب روش یادش ه صورت گرفت  ،ب

صادقی و همکاران ( )1391با بررسی ساختار هسـتۀ

طور واضح اهمی .و جایگاه بازار در شهر ایرانی را

شمالی اصـیهان بـ ایـن جمدبنـ ی رسـی هانـ کـ

آشــکار مــیکن ـ وی بــا مطالعــۀ ســاختار فض ـایی

م اخالت شهری ب ون در نظر گرفتن خصوصـیات

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

اصلی مح ودههای تاریخی ،ب انزوای مح ودههای

ب دنیا یافتن منطق فضـایی ایـن شـهرهای تـاریخی

تاریخی من ر میشود از نگاهی روششـناختی نیـز

اس .و نیز اینک آنها یک هستۀ منس م و فشـرده

بررسی نمون های مشاب از اهمی .برخـوردار اسـ.

در مرکز خود دارنـ کـ معمـوالً منطیـق بـر مرکـز

عیاسزادگان ( )1381در پژوهشی با شیوۀ نحو فضا

جغرافیایی شهر اس .و فارغ از شـکل ،کـاربریاش

ب بررسی مح ودۀ تاریخی شهر یـزد در سـ مقطـد

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

زمانی میـادرت کـرده اسـ .وی در نتی ـۀ مطالعـۀ

مطالعــــات جایگــــاه بــــازار در ســــاخ .شــــهر،

خــود شــرح میده ـ ک ـ فضــاهای شــهری ای ـران

مسعودینژاد گون های متیاوتی از بازارهـای ایرانـی

براساس منطقی ساختاری شکل گرفت ان و دخالـ.

را مطالع ـ کــرده و بــا ارجــاع ب ـ روش نحــو فضــا

در شهر و در ساختار فضایی ،تغییر در شاخ

هـای

جایگاه بـازار دزفـو و شوشـتر را بررسـی کـرده و

نحو فضا را ب دنیا دارد این نوع مطالعـ ازنظـر او،

یافت ـ های ج ی ـ ی را بــرای دســت بن ی بازارهــا در

همچن ـین طراحــان شــهری را قــادر ب ـ ارائ ـۀ م ـ لی

ایران ارائ کرده اس( .مسـعودینـژاد )1395 ،ایـن

میکن ک براساس آن میتوان نتی ۀ هر نوع رفتـار

بـ مطالعـۀ

در فضاهای شهری را پـیشبینـی کـرد لـذا مطالعـۀ

پیشنهادی بیشیاه .نیستن ؛ اینک جایگاه بازار در

دورههای مختلف توسـع و تحـو منـاطق تـاریخی

شـود درعـین بررسـی

شهری نیز ممکن اس .درک بهتری از نحوۀ ای ـاد

مطالعات دیگر نیز نشان میده ک روش مـوردنظر

تغییرات و نتایج حاصل از آنها را روشن کنـ وی

برای شناسایی برخـی نارسـاییها در ا ـر مـ اخالت

در مطالع دیگری بر روی ساختار شهر مشه  ،نگاه

انوی ازجملـ طرحهـای توسـعۀ شـهری نیـز مـورد

ترافیکی ب شیکۀ معابر در احیاآ باف.هـای فرسـوده

استیاده قرار گرفت اس.

ب ـ ون توج ـ ب ـ کلیــ .ســاختار فضــایی شــهرها و

برای مثا علیآبـادی و بابـایی ( )1396بـ بررسـی

همچنین اتخاذ راهکاری واح برای هر یک از ایـن

طرحهای توسـعۀ شـهری در محلـۀ زینییـۀ محـ ودۀ

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

تاریخی زن ان در مقیاس محلـی و کـالن پرداختـ ،

برمیشمارد (عیاسزادگان و دیگـران )1391 ،ایـن

ساختار کل محل را براساس شیوۀ نحو فضـا تحلیـل

همان مشکلی اس .ک مح ودۀ موضوع ایـن مقالـ

کرده و نتی ـ گرفتـ اسـ .کـ طـرحهـای توسـعۀ

نیز با آن روبرو اس .عالوه بر بررسی کل مح ودۀ

س پژوهش عالوه بر روش ،ازنظر نتی
ساخ .فضایی شهر مشخ
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تاریخی شهر ،نحو فضا میتوان ب مطالعـۀ تغییـرات

حاصل از مطالعات نحو فضا ک خودش اساساً یک

ر داده در محل های تاریخی نیز کمک کن

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

باوجود مطالعات بررسیش ۀ باال ،این مقالـ بـ طور

تاریخی و ازجمل شکل کلی شـهر و سـیر تـاریخی

ب بررسی وضعی .بازار کاشـان و جایگـاه

شــکلگیری آن ،ت زی ـ وتحلیل و تیســیر ش ـ هان ؛

آن در ساخ .شـهری در حـا تغییـر میپردازنـ و

ب عیارتدیگر باوجود بهرهگیری از شیوۀ نحو فضا،

ب ویژۀ تر یر ساخ .خیابانهـا و نحـوۀ تر یرگـذاری

نگــاه عینیــ.گــرا و قطعی ـ.گــرای معمــو در آن

آنها بنابر نوع مواجهۀ آنها با عناصر بازار را دنیـا

مالک عمل نیوده اس .و نتایج تحلیلهای یادشـ ه

مشخ

11

میکن ؛ موضوعی ک در پژوهشهـای معرفیشـ ه

در بســتر تــاریخی شــهر ت زیــ وتحلیل شــ هان

م نظر نیـوده اسـ .و در مطالعـات صـورت گرفتـ

جمدآوری اطالعات نیـز در جهـ .تهیـۀ نقشـ های

نمونۀ مشابهی ن ارد بای توج داشـ .کـ بسـیاری

پایۀ موردنیاز مطالعات نحو فضا بـا رجـوع بـ منـابد

از بازارها در مح ودههای تـاریخی شـهرهای ایـران

تصــویری و مطالعــات پیشــین و عکسهــای هــوایی

در ا ر تغییرات ر داده ش ه در بستری شهری آنها

ان ام میگیرد

آسـیب قــرار

درعینحا برای مقایسـۀ وضـعی .فضـایی بـازار بـا

و ازجملـ سـاخ .خیابـان در معـر

میگیرن مترسیان ایـن رونـ هنـوز نیـز در جریـان

وضعی .کارکردی آن ک هم واج اهمی .اس .و

اس .و عالوه بـراین ،بافـ .شـهری پیرامـون بـرای

هم معموالً در مطالعات نحـو فضـا موردتوجـ قـرار

تســـهیل ســـاخ .خیابانهـــای یادشـــ ه تخریـــب

نمیگیرد ،بخشی از ایـن مقالـ بـ مطالعـۀ وضـعی.

میشون این مقال بـ طور خـان بـ ایـن موضـوع

فعلــی کارکردهــا در بخشهــا و راســت های بــازار

اختصان یافت اس .و ه فش روشن کردن نسـی.

اختصان یافتـ اسـ .ایـن بخـش از مقالـ کـ بـر

خیابانهای یادش ه با ساخ .فضایی بازار اسـ .در

مطالعات میـ انی اسـتوار بـوده اسـ ،.دورنمـایی از

مورد روش نیز این مقال تیاوتهـایی بـا روشهـای

وضـــــعی .کـــــارکردی و رونـــــق بخشهـــــا و

معمو دارد ک ذیل بخش روششناسی پژوهش ب

زیرم موع های بـازار در وضـعی .اخیـر را نمایـان

آن اشاره خواه ش

میکن و امکان ارایۀ تحلیلهای دقیقتری را فراهم

 -3روششناسی پژوهش
این تحقیـق بـ طور گسـترده از روش نحـو فضـا در
جه .شناخ .ساختار فضایی شـهر بهـره میگیـرد
باوجوداین ،از روش یادش ه ب عنوان شیوهای بـرای
شناخ .وضعی .ساخ .فضایی شهر م نظر بـوده و
بخشی از تحقیق نیز براساس روش تیسیری تاریخی
ب ان ام رسـی ه اسـ .ب ینصـورت کـ یافتـ های

مــیآورد مقایســ و کنــار هــم قــراردادن مطالعــۀ
جایگــاه فضــایی بــازار در ســاخ .شــهر و بررســی
وضعی .کارکردی آن ،امکان سن ش نتایج تحقیق
را فراهم میکن و بـ افـزایش دقـ .یافتـ ها من ـر
میشــود روش تحقیــق در ایــن بخــش از مقالـ نیــز
کمی اس .و طی آن تالش ش ه اس .تا بـا بررسـی
تمــامی واح ـ های ت ــاری واقــد در بــر راســت های
اصلی و فرعی ،نسی .میان واح های فعـا بـ کـل

مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان
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واحـ ها بـ عنوان معیــاری از وضــعی .رونــق بــازار

 -4شناخت محدودۀ موردمطالعه

شناســایی و ت زیــ وتحلیل شــود لــذا نمونــ های

کاشان فراتر از یک شهر تـاریخی ،بایـ نمـودی از

انتخابی برابر با کل واح های موجود در راسـت های

ســ هها و هزارههــای متمــادی زیســ .در یکــی از

بازار و ن سراها بوده اس .ازاینرو میتـوان گیـ.

مح ودههای فالت مرکزی ایـران تلقـی شـود ایـن

ک در این تحقیق ،یافت های دو مطالعـۀ ان امگرفتـ

موضوع با استناد ب شواه اسـتقرارها و تمـ نهایی

بــ روش کمــی بــ طریقــ ای کییــی و تیســیری

ک در این منطق شناسایی ش هان  ،قابـلفهم اسـ.

واکاوی کرده شـ هان بخـش قابـلتوجهی از ایـن

بااینوجود ،امروزه شهر کاشان میـرا دار تـاریر و

تیسیر و واکاری حاصل نوع نگاه ب شهر تاریخی و

تم ن گذشت محسـوب میشـود؛ بخشـی از منطقـ

همچنین ماهی .آسیبشناختی آن اس.؛ زیرا مقالـ

ک در دوران اسالمی فروغی بیمانن داشـت و فهـم

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

امــروزی مــا را از ایــن منطق ـ شــکل میبخش ـ در

در طو تغییـرات ر داده شـ ه طـی تقرییـاً  6دهـۀ

ادام  ،ضمن ارائۀ مروری کوتاه بـر پیشـینۀ کاشـان،

اخیر اس .ازاینرو ،در این پژوهش بـرای رسـی ن

مهمترین بخشها و راسـت های بـازار مـورد مطالعـ

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

قرار میگیرن

دامنۀ مطالع ب س دورۀ تـاریخی متیـاوت در طـو
س ۀ حاضر تعمیم داده میشود تا روشـن شـود کـ

 -1-4کاشان و بازار تاریخی آن

تغییرات ر داده ش ه در ساخ .فضایی شهر ب طور

معمــوالً بنــای کاشــان را بــ زبیــ هخاتون همســر

عــام و ســاخ .خیابانهــای ای ادشـ ه در محـ ودۀ

هارونالرشی نسـی .میدهنـ (نراقـی)15 :1345 ،

شهر تاریخی ب طور خان ،چ تغییـری در جایگـاه

باوجوداین ،سابقۀ استقرارها در منطق بسیار کهنتـر

فضایی و ت اری بازار ای اد کرده اس .امکانپذیر

اس .کاشان بـ علـ .واقـد بـودن بـر سـر راههـای

کــردن ایــن مقایســ نیازمنــ ی مقالــ بــ تیســیر و

اصلی ت اری و ارتیاطی همواره از اهمیـ .ویـژهای

روشهای مـرتیط بـا آن در بخشهـایی از مقالـ را

برخــوردار بــوده اســ .و پیشــینۀ منطقــ را صــرفاً

روشن میکن ب ین ترتیب تـالش میشـود کـ بـ

نمیتــوان در شــهر امــروزی خالصــ کــرد طیــق

کمــک روش نحــو فضــا جایگــاه بــازار در ســاخ.

مطالعات گیرشمن ،م تمدهای زیستی اولیـۀ دشـ.

فضــایی کــل شــهر در س ـ مقطــد زمــانی ده ـ های

کاشان مسیری طییعی ب سوی شـما و شما شـرقی

 1340 ،1300و  1390مطالعـ شـود ،وضــعی .دهــۀ

داشت ان و ساکنین سیلک با آنها در ارتیا بودنـ

مترخر با معیار تعریفش ه در زمینۀ میزان فعالیـ .و

(گیرشــمن )91 :1379 ،بــ غیراز ســیلک ،وجــود

رونق بخشهای متناظر مقایس شود و از درون همـۀ

محوط ـ های باســتانی همچــون تپــۀ قلع ـ زیارت ـ در

ایــن مطالعــات تغییــرات ای ادشـ ه در نســی .میــان

فاصلۀ یک کیلومتری غرب باغ فـین کـ بـ دوران

بازار و ساخ .فضایی شهر در طی دوران مـوردنظر

پــیش از تــاریر بــازمیگردد و برخــی ســیا های

ارزیابی شود

ب دس .آم ه از آن ،همدوره با سیا های مکشـوف
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از تپــۀ ســیلک تخمــین زده شــ هان  12و همچنــین

دیرباز ب یکـی از مهمتـرین گـذرهای شـهر تیـ یل

محوطۀ کیتارخون کـ بـ دورۀ پارین سـنگی میانـ

ش ه اس.

بازمیگردد 13،نشان از ق م .بسـیار کهـن اسـتقرار
در این منطق تـا حـ ود  40000سـا پـیش دارد

14

 -2-4شناخت سییر تحیول بیازار کاشیان:

حسن قمـی نیـز در نیمـۀ دوم سـ ۀ چهـارم ه ـری

بخشها ،راستهها و اجزاء مهم آن

قمری در باب فین ک جایی میان سـیلک ،تپـۀ قلعـ

بازار کاشـان از راسـتۀ بـازار پانخـل در شـما غربی

زیارت و محوطۀ کیتارخون اس .صـحی .کـرده و

می ان کما الملک آغاز ش ه و تا بازار مسگرها در

پای گذاری آن ا را ب شخصی.های اساطیری چون

نزدیکی دروازه دول .امت اد مییاب دسـ.کم در

بشتاسب نسی .داده اس( .قمی)111 :1361 ،

یک س ۀ اخیـر ،انتهـای شـرقی بـازار ورای خیابـان

علــ .شــکلگیــری اســتقرارهای دشــ .کاشــان را

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

معموالً بهرهمن ی از منـابد کـافی آب (قنـاتهـا) و

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

مکانیابی مناسب در ارتیا با سایر شـهرهای پـیش

توســعۀ آن در ا ــر نیــاز بـ فضــای سرپوشــی ه دارد

از تاریر میدانن ()Neglia, 2018؛ موضـوعی کـ

بــازار از ســم .غــرب بـ شــرق شــامل بخشهــایی

میبایس .شکلگیری هسـت های زیسـتی در دشـ.

اصلی همچون بازار پانخل ،بـازار گــذر نــو ،بـازار

کاشان را میسر کـرده باشـ بـاوجود زیسـتگاههای

زرگرهــا ،بــازار کیشــ وزها ،بــازار بزازهــا ،بــازار

متع د و سوابق طوالنی ،از س ههای نخسـ .بعـ از

کیاشها ،بازار قیصری و میانچا  ،باالبـازار و بـازار

ورود اســــالم و احتمــــاالً پــــیش از آن در دوران

مسگرها اس( .تصویر  )2این ساخ .خطی کـ در

ساسانی ،هستۀ شهری کاشان در ارتیا با منابد آبی

میانۀ خود و در مح ودۀ قیصری  ،بخشی بـا سـاختار

و راههای منطق ای شکل گرفت اس .تر یرگـذاری

شطرن ی را نیز شـامل میشـود ،دربردارنـ ۀ تعـ اد

راهها بر پیکرۀ شهر اولیـ و توسـع های آن ،شـهری

پرشماری از راست های فرعـی و عناصـری همچـون

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

تیمچـ و ســرا و کاروانســرا اسـ .و عــالوه بــر ایــن

راههــا گــذرهای اصــلی شــهر را شــکل میدادهان ـ

شامل مساج و حمامهـا و آبانیارهـا نیـز میشـود

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

در برخــی بخشهــای بــازار در دهــ های اخیــر و

تح .تر یر نحـوۀ ارتیـا راههـا و امتـ اد آنهـا ،از

ب خصون از دهۀ  1340و  1350تعـ ادی بازارچـ
و پاســا ســاخت شـ ه اســ .کـ بـ طور معمــو بــا
تخریب بخشهایی از بازار همراه بوده اس.
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میدان سنگ

خیابان بابالحوائج

تصویر  -2ساختار بازار کاشان و راست های آن (مرخذ :نگارن گان)

بازار شهر اولی (بازار پانخـل) کـ در ضـلد جنـوبی

شهری را کسب نموده (همان )388 ،و جای مهمـی

محلــۀ می انکهن ـ قــرار گرفت ـ اســ( .تصــویر ،)2

از بازار نیز محسوب میش ه اسـ .بـ نظر میرسـ

ح ود شهر اولی را آشکار میکن توسعۀ فیزیکـی

ک ـ بع ـ ها در دورۀ ســل وقی نیــز گســترش راســتۀ

کاشان با ورود اسالم ،در امتـ اد راههـایی صـورت

اصلی بـازار ب سـوی شـرق ادامـ داشـت اسـ .و تـا

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

حوالی میـ ان سـنگ پـیش رفتـ اسـ.؛ جـایی کـ

میش ـ ن در آن زمــان ،شــهر دارای چهــار دروازه

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

بوده ک یکی از آنها ب نام دروازه سوق (بازار) بـر

شهر محسوب میش ه اس( .همـان )390 ،سـاخ.

روی نوار بازار تا ح تقاطد راه شمالی ـ جنـوبی در

م موعۀ می ان سنگ و مس

می ان در سـ ۀ نهـم

محل فعلی چهارسوق میانچا در بازار میانچا قرار

ه ــری قمــری (ضــرابی 15،)295 :1378 ،نشــان از

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

ادامۀ جه .توسعۀ بازار ب سوی شـما شـرقی دارد

پایان قرن چهارم ه ری قمـری کـ اسـتخوانبن ی

احتماالً رش بـازار ب سـوی شـرق در دورۀ صـیوی

اصلی شهر کاشان شکل گرفت اسـ ،.محـل تقـاطد

هم ادام داشت اس .و شهر را ب دول.خانۀ صیوی

دو محور شما ـ جنوبی و شرقی ـ غربـی شـهر کـ

متصل میکرده ک در منتهیالی شـما شـرقی شـهر

احتمــاالً در محــل فعلــی چهارســوق میانچــا در

قرار داشت اس .باوجوداین ،ب نظر میرسـ تـا آن

مح ودۀ قیصری بوده اس ،.اعتیار یک گره اصـلی

زمان و پسازآن نیز ،بیشتر بخشهای بـازار اهمیـ.
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خود را حیظ کرده باشـن ؛ زیـرا در سـ ۀ سـیزدهم

 )227بــاوجوداین ،رونــق یادشــ ه دیــری نپاییــ ه

ه ــری قمــری و در دورۀ قاجــار ،عناصــر مهمــی

اســ .حســن نراقــی حــ ود نیمقــرن پــیش شــرح

همچون تیمچۀ امینال ول در مح ودۀ قیصری و در

میدهــ کــ در آن زمــان ،بــیش از یــکدهم از

نزدیکی چهارسوق میانچا سـاخت شـ ه اسـ .کـ

دکاکین بازار ق یم مسـگری بـا کـارگرانی معـ ود

باوجود مشکالت پیشآم ۀ فعلی برای بازار ،هنـوز

باقی نمان ه اسـ( .نراقـی)272 :1345 ،؛ موضـوعی

هم اعتیـار خـود را حیـظ کـرده اسـ .خـتم شـ ن

ک امروز وضعیتی بسیار ب تر پی ا کرده اس.

مسیرهای مختلف عزاداری ب این محل و برگزاری
مراسمی در این ارتیـا کـ هرسـال برپـا میشـود،

 -5یافتههای پژوهش

نشاندهن ۀ این اعتیار اس.

بــرای پیشــیرد مطالعـ  ،بــازار کاشــان از دو دیـ گاه

بازار کاشان در س ههای اخیر بازاری پررونـق بـوده

تحلیل میشود :نخسـ .وضـعی .کـارکردی آن بـا

اس .این موضوع از توصـیف جهـانگردان آشـکار

ارجــاع بــ واحــ های در حــا فعالیــ .و غیــر آن

میشود چنانکـ آدام اولئـاریوس در سـ ۀ هیـ هم

ارزیابی میشود و سـپس جایگـاه بـازار در سـاخ.

میالدی از بازار فوقالعاده زییا و تماشایی و بینظیـر

فضایی شهر سن ی ه خواه ش

کاشــان یــاد مــیکنــ (اولئــاریوس)531 :1369 ،
حرف ـ های بــازار ازجمل ـ بافن ـ گی و مســگری نیــز

 -1-5بازار کاشان :سنجش وضعیت درونی

موردتوج جهانگردان بودهان شاردن منشاآ و منید

و یک تحلیل کارکردی

درآم مـردم کاشـان را کارگاههـای ابریشـمبافی و

وضــعی .کــارکردی فعلــی بــازار کاشــان صــورتی

هنــر نقرهکــاری برمیشــمارد و مینویســ کــ در

همگـــن نـــ ارد بـــرای مثـــا مقایســـۀ دادههـــای

هیچیک از شـهرهای ایـران ب قـ ر کاشـان صـنع.

برداش.شــ ه میــ انی ایــن پــژوهش در دو راســتۀ

مخملبافی ،بافتن تافت و ساتن و پارچ های زربیـ.

پانخل و زرگرها نشان میده ک سـهم واحـ های

و زری ساده و گلدار رواج ن ارد (شـاردن:1372 ،

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

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

واقــد در بــر راســتۀ اصــلی در دو راســتۀ یادشـ ه بـ

یافت اس .طیـق شـرح بـارون کلمنـ .آگوسـتوس

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

دوب  ،جهانگرد روس ک در س ۀ نـوزدهم مـیالدی

ب ترتیب بـاالترین و پـایینتـرین درصـ واحـ های

ب کاشان سیر کرده بود ،مـردم ایـن شـهر بـ دلیـل

غیرفعا را دارا هستن این نسی .برای راسـتۀ گـذر

مهارت زیاد در مسگری و ابریشمبافی ب خـود مـی

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

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

برای راستۀ مسگرها ح ود  94درص اسـ .نسـی.

کالنتر ضرابی نیز هماهنگی دارد او در دهـۀ 1280

یادش ـ ه بــرای مح ـ ودۀ قیصــریۀ بــازار ح ـ ود 82

ه ری قمری صـنع .مسـگری کاشـان را در تمـام

درص اس .ک با توج ب نقـش مرکـزی محـ ودۀ

ایران منحصر بـ فرد دانسـت اسـ( .ضـرابی:1378 ،

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

جنوب و شما بازار واقد ش هان  ،برابر بـا  72و 60

راستۀ نسیتاً فرعی درب زن یـر و تیریـزیهـا کـ در

درص اس.

ج و  -1تع اد کل واح ها و واح های فعا بر هر راست و نسی .واح های فعا (غیرتعطیل ،غیرانیار و غیرمخروب ) ب کل
واح ها در تابستان ( 1395مرخذ :نگارن گان)
نسبت تعداد واحدهای فعال (غیر تعطیل ،غیر انبار و غیر مخروبه) به کل واحدها
تعداد کل
نام راسته

واحدهای برِ
راسته

تعداد واحدهای
فعال برِ راسته

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

راستۀ مسگرها

118

111

94

راستۀ باالبازار

140

122

87

مح ودۀ قیصری

205

167

82

راستۀ کیش وزها

48

40

83

راستۀ زرگرها

60

58

96

راستۀ گذر نو

101

94

92

راستۀ پانخل

65

36

55

29

21

72

20

12

60

راستۀ درب
زن یر
راستۀ تیریزیها

بر اساس ج و بـاال (جـ و  )1توجـ بـ پـارهای

ح رههای فعا ب کل دارا هسـتن لـذا دسـ.کـم

نکات واجـ اهمیـ .اسـ .نخسـ .اینکـ راسـتۀ

ازنظــر تعــ اد واحــ های فعــا م ــاور راســت از

زرگرها با نسی 96 .درص واح های فعا بـ کـل

وضعی .بسیار خـوبی برخوردارنـ علـ ،.احتمـاالً

واح ها ،علیالقاع ه میبایس .یـک اسـتثناآ تلقـی

میبایسـ .بـ محـل قرارگیـری دو راسـتۀ یادشـ ه

شود؛ زیـرا ارزش ملکـی بـاال در م موعـۀ یادشـ ه

مرتیط باش کـ دو ورودی اصـلی شـرقی و غربـی

ای اب میکن کـ جـز در مـوارد خـان واحـ ی

وضعی .فعلی بازار را نیز دربردارن ب نظر میرس

تعطیــل یــا غیرفعــا نیاشـ راســتۀ پانخــل وضــعیتی

این موضوع ،نتی ۀ ساخ .دو خیابان اصلی ابـاذر و

شناخت ش ه دارد و میدانیم ک باوجود سابقۀ کهـن

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

آن ،از رونق برخوردار نیس.؛ لذا ایـنکـ فقـط 55

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

درص ح ـرههـای آن فعـا باشـن منطقـی اسـ.

قابلمقایس نیسـ .و بـازار گـذر نـو رونـق کمتـری

نکتۀ مهم این اس .ک ایـن ح ـرههـا نیـز از رونـق

دارد

کافی برخوردار نیسـتن از سـوی دیگـر ،دو راسـتۀ

نسی .واح های فعـا بـ غیرفعـا در مـورد راسـتۀ

مسگرها و گذر نو ،نسیتی باالی  90درص را بـرای

باالبـازار در رتیـۀ بعـ ی قـرار دارد و در حـ ود 87
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درص اس .این موضوع آشکار میکن ک راسـتۀ

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

یادش ه از اهمی .برخوردار اس .و کسبوکـار در

بخش مح ودۀ قیصری و راستۀ کیشـ وزها حـ ود

آن رونق قابلتوجهی دارد درعینحا توج بـ دو

 82و  83درصـ اســ .ک ـ بســیار ب ـ هــم نزدیــک

نکتــۀ مهــم الزامــی اســ .نخســ .اینکــ راســتۀ

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

باالبازار ازنظر تع اد عناصر مرتیط شامل تیمچ ها و

ب نظر میرس ک درصـ واحـ های فعـا بـ کـل

ســراها ،مهمتــرین بخــش بــازار کاشــان اســ .لــذا

واح ها با نوع دسترسی همـاهنگی و قرابـ .دارد و

مراجعــۀ بــ آن زیــاد اســ .و ح ــرههــا در آن از

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

مقیولیـــ .بـــاالیی برخوردارنـــ دوم اینکـــ راه

نشان میده ک بخشهای میانی بـازار کـ بـ طور

دسترسی ب آن عالوه بر امت اد غربی راستۀ مسگرها

مستقیم در دسترس نیستن  ،ممکن اس .با کمشـ ن

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

فعالی .یا واح های فعا روبرو شون درعینحـا ،

لذا راست ب خوبی در دسترس اس.؛ اما نـ ب انـ ازۀ

مقایســۀ مح ـ ودۀ قیصــری بــا بــازار پانخــل و بــازار

دو راستۀ مسگرها و گذر نو ک ب طور مستقیم ب دو

زرگرها نشان میده ک دسترسی صرفاً تنها عامـل

خیابــان اصــلی اتصــا دارن ـ ایــن موضــوع نشــان

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

استیاده از بازار ب جای بهـرهگیـری

صورت برقرار بودن سایر شرایط ازجمل فعا بودن

از فضاهای شهری تاریخی همچون می ان سنگ یـا

بازار کسبوکـار و رونـق صـنف یـا صـنو

یـک

گذرها و می انهای داخل باف ،.ب مراجعـۀ سـواره

راست  ،دسترسی از اهمیـ .برخـوردار اسـ .و مـی

تغییر یافت اس .این میل ،آشـکار میکنـ کـ چـ

توان مورد تحلیل قرار گیرد همـینجـا بایـ اضـاف

ان ازه میان ساخ .بـازار و بسـتر شـهری آن فاصـل

شود ک بـ نظـر مـیرسـ ورودی بـازار در شـما

افتــاده اســ.؛ و دیگــر اینکـ احتمــاالً آن دســت از

مح ودۀ قیصری ک آن را از طریق بازارچـۀ محقـق

میده ک م

مشتریان بازار ک از خارج محـ ودۀ اطـرا

بـ آن

بـ خیابــان بـابالحــوائج پیونـ میدهـ  ،بـ احتما

مراجع میکنن  ،بسـیار بـیشتـر از سـاکنان منـاطق

فراوان کارکرد مناسیی ن ارد

پیرامــون هســتن ایــن موضــوع عــالوه بــر گسســ.

در ادام میبایس .ب دو راستۀ فرعی اما مهـم بـازار

و ساخ .بازار،

در جنــوب و شــما آن اشــاره کــرد :راســت های

نشــان میدهــ کــ بــازار کاشــان بــ منــاطقی در

تیریزیها و درب زن یر این دو راست  ،شـهر کهـن

دوردس.ها خ م.رسـانی مـیکنـ در ادامـ مـی

و بـــازار را بـــ دو دروازۀ قـــم و اصـــیهان متصـــل

بایس .توج کرد ک این مشتریان از طیقـۀ متوسـط

میکرده و در امت اد راه مهـم قـم بـ اصـیهان قـرار

شهری کاشـان نیسـتن لـذا بـ نظـر مـیرسـ بـازار

داشـت ان بـاوجوداین ،هــر دو وضـعی .نامســاع ی

کاشان ،ب بازار مناطق دورافتادۀ روسـتایی و حاشـی

دارن و پس از بـازار پانخـل بـیشتـرین واحـ های

ای تی ـ یل ش ـ ه اســ .ک ـ بخــش قابــلتوجهی از

غیرفعا را در خود جای دادهان و درعینحا  ،هـر

مایحتاج خود را از آن جا تهی میکنن

دو نیز بخشـی از یـک م موعـۀ شـهری قابلتوجـ

اجتماعی میان ساکنان باف .اطرا
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هستن راستۀ درب زن یر کـ پـیشتـر یـک گـذر

تغییـرات نیمـۀ او سـ ۀ حاضـر نشــان میدهـ کـ

فعا شـهری بـوده اسـ ،.راه دسترسـی زیـارتی بـ

حاصل آن را عالوه بـر توسـعۀ نسـیتاً انـ ک شـهر،

همین نام اس .ک امروزه ب دلیل آسیبهـای وارده

میتــوان در احــ ا خیابانهــای اصــلی و میــ ان

و نوسازی کلی آن ،عالوه بـر خـود بنـا ،مشـکالت

کما الملــک مشــاه ه کــرد دورۀ ســوم عــالوه بــر

قابلتوجهی در باف .پیرامون بازار نیز ای ـاد کـرده

اینک نمایانگر توسع های وسید شـهر در سـ دهـۀ

اس .راستۀ یادش ه بـ خیابـان محتشـم متصـل مـی

اخیــر اســ ،.آشــکارکنن ۀ ســاخ .خیابانهــایی در

شـود و بافـ .قابـلتوجهی بـر سـر راه خـود دارد

محــ ودۀ تــاریخی بــرای تســهیل رف.وآمــ نیــز

موضوع مطرحش ۀ باال برای راسـتۀ تیریـزیهـا نیـز

میباش

ص ـ ق مــیکن ـ بــا اینک ـ راســتۀ یادش ـ ه یــک
م موعۀ کامل اس .و عناصر مهمی همچون سرا و
مســـ

دارد 40 ،درصـــ واحـــ های م ـــاور آن

 -1-2-5تحلیییل وضییعیت بییازار براسییا
سنجش انسجام کالن

غیرفعا هستن این موضـوع آشـکار مـیکنـ کـ

انس ـ ام فضــایی ب ـ عنوان یکــی از نمای ـ های قابــل

برای سا های طـوالنی ،م موعـۀ یادشـ ه احتمـاالً

ان ازهگیری در تحلیل سـاخ .فضـایی ،از دیـ گاه

بخشی حاشی ای بـرای بـازار کاشـان محسـوب مـی

توپولو یــک ،نشــاندهنـ ۀ جایگــاه یــک محـ ودۀ

معتیـر و تـاریخی آن

شهری در پیکرۀ کلی شهر اس .ب بیاندیگـر ،اگـر

نیز فعالی .چن انی نـ ارد و صـرفاً محـل برگـزاری

بخشی از یک گرا

دارای بیشترین مق ار انسـ ام

جلسات هیتگی قرآن اس.

باشــ  ،آن بخــش ،مرکــز یــا قلــب توپولو یــک

ش ه اس.؛ تا جایی ک مس

م موع ای محسوب میشود ک با گـرا

نمـایش

 -2-5سنجش وضعیت بیرونی :نقیش بیازار

داده ش ه اس .و در واقـد در دسـترستـرین بخـش

در ساختار فضایی شهر و سیر تحول آن در

سیستم از تمام دیگر نقا گرا

محسوب میشـود

سده اخیر

(مسعودینژاد )82 ،1395 ،این نمای را میتوان بـ
17

بررسی و تحلیل کارکردی بازار نشـان میدهـ کـ

دو زیرشــاخۀ انســ ام کــالن 16و انس ـ ام محلــی

تغییراتی همچون خیابانکشیهای حاصل از توسـعۀ

تقســیمبن ی کــرد کــ هرکــ ام بســت بــ شــرایط

شهری س ۀ اخیر ،تر یر چشمگیری بر کارکرد بازار

محــ ودۀ شــهری ،برخــی خصوصــیات را آشــکار

داشت اس .برای بررسی بهتر تغییـرات ،سـ ۀ اخیـر

میکنن در گرا های درجش ه در این مقالـ کـ

ب س دورۀ مهم و تر یرگذار ده های 1340 ،1300

خروجی تحلیلهـای نحـو فضـا هسـتن  ،رنگهـای

و  1390تقسیمبن ی شـ ه اسـ .دورۀ او بـ دهـۀ

گرمتر نشاندهن ۀ میزان باالتر نمایۀ موردنظر اس.

 1300بازمیگردد؛ زمـانی کـ شـهر هنـوز سـاخ.

لذا در دهـۀ  1300بیشـترین مقـ ار عـ دی انسـ ام

تاریخی خود را ب صـورت دسـ.نخورده دارا بـوده

کالن در مح ودۀ بازار و همچنین مح ودۀ دیگری

اس .دورۀ دوم وضـعی .شـهر را پـس از نخسـتین

قابلمشاه ه اس .ک بع ها می ان کما الملـک در
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آنجا ساخت ش ه اس( .تصویر  ،3چـ)) در دهـۀ

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

یادشــ ه و در محــ ودۀ بــازار ،راســت های پانخــل،

بیشترین میزان این نمای ب ترتیب در مح ودۀ می ان

درب زن یــر و زرگرهــا ب ـ ترتیــب دارای بیشــترین

کما الملــک ،خیابــان محتشــم و خیابــان باباافضــل

انســ ام کــالن بودهانــ و راســت های دیگــر بــازار

مشاه ه میشود لـذا بـ نظر میرسـ بـا سـاخ .دو

همچـــون کیشـــ وزها ،باالبـــازار و مســـگرها نیـــز

خیابان یادش ه و می ان کما الملک ،بـازار جایگـاه

وضعیتی متمایز از محیط پیرامون خود دارن عالوه

خود در شهر را تا ح قابـلتوجهی از دسـ .داده و

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

نقش بیب یل آن را س عنصر ج یـ شـهر برعهـ ه

گذری ک ب موازات راستۀ گـذر نـو در جنـوب آن

گرفت ان در م موعۀ بازار و براساس نقشۀ انسـ ام

واقــد ش ـ ه و تــا راســتۀ بــازار پانخــل امت ـ اد یافت ـ

کــالن دهــۀ  ،1340راســت های پانخــل و گــذر نــو،

(مح ودۀ خیابان محتشم فعلی) نیـز بیشـترین میـزان

مح ـ ودۀ تقــاطد راســتۀ زرگرهــا بــا درب زن یــر و

انس ام کـالن را بـ خـود اختصـان میدهـ و در

کیش وزها و همچنین راست های مسگرها و باالبازار

مح ودۀ تقاطد راستۀ بازار پانخل با گذر پانخل کـ

بــ ترتیــب دارای بیشــترین مقــ ار انســ ام کــالن

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

اسـ .ایـن

اوج خـــود میرســـ مرکزیـــ .گـــرا

در ایـــن

هستن همانطور ک در نقشـ مشـخ

انســـ ام در تقـــاطد بـــا محورهـــای برشدهنـــ ۀ

مح وده نشان میده کـ بـاوجود اهمیـ .بـازار و

راست های بازار مانن خیابانهای باباافضل و اباذر بـ

نقـــش پررنـــگ آن در ســـاخ .فضـــایی شـــهر و

اوج میرسـ ایــن موضــوع نشــان میده ـ ک ـ دو

علــیرغم توســعۀ آن ب ســوی شــرق از ســ ههای

خیابان باباافضـل و ابـاذر بخشهـایی از بـازار را در

گذشت  ،هسـت و قلـب شـهر متمایـل بـ بخشهـای

دسترس قرار داده و از این طریق بـر میـزان انسـ ام

غربی بازار اس.؛ جایی کـ ازنظـر هن سـی نیـز در

بخشهای یادش ه با محـ ودههای شـهری پیرامـون

میانۀ شهر قرار داشت اس.

افزودهان

تصویر  -3میزان انس ام کالن کاشان در ده های ( 1300چ))( 1340 ،وسط) و ( 1390راس).؛ تصویرها نواحی نزدیک بازار را
نمایش میدهن (مرخذ :نگارن گان)
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در دهـــۀ  1390بیشـــترین انســـ ام در خیابانهـــای

واح های فعا در راست ها هماهنگی دارن (ج و

رجایی و کاشـانی مشـاه ه میشـود کـ بـ موازات

 )1لذا ب نظر میرس  ،راست هایی ک در م ـاورت

بــازار و در شــما آن اح ـ ا ش ـ هان (تصــویر ،3

مسیرهای سواره اصـلی قـرار دارنـ و دارای مقـ ار

راســ ).پــسازآن خیابــان باباافضــل و محــ ودۀ

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

شمالی میـ ان کما الملـک دارای بیشـترین مقـ ار

از میــزان واحــ های فعــا بیشــتری برخوردارنــ

انس ام کالن هستن در همین نقش  ،میـزان انسـ ام

راســتۀ پانخــل از ایــن قاعـ ه مســتثنی اســ .میــزان

در مح ودۀ قیصری نسی .ب کل بازار کاهش یافتـ

انس ام راستۀ یادش ه بخاطر تقاطد و همجـواری بـا

اســ .بخشــی از علــ .میبایســ .بــ دور بــودن

خیابان باباافضل بـاال اسـ.؛ موضـوعی کـ در دهـۀ

محــ ودۀ یادشــ ه از خیابانهــای اصــلی همچــون

 1300نیز قابلمشاه ه اس( .تصویر  ،3چ))؛ اما از

باباافضل ،ابـاذر ،رجـایی و کاشـانی بـازگردد ایـن

طرفی درص واح های فعا آن ،کمترین میزان در

موضــوع روشــن میکنــ کــ ســاخ .خیابــان در

بــین راســت های دیگــر اســ .بــاوجوداین ،محــور

اطرا

بازار و تغییر نمایـۀ انسـ ام و اهمیـ .یـافتن

یادش ه هرسال میزبان دست های عزاداری اس .کـ

شیکۀ ج ی ب جای ساخ .ارگانیک بـازار و سـایر

در ایام عزاداری و بـ طور معمـو از نـواحی غربـی

گذرها ،اگرچ برخی بخشهـا همچـون راسـت های

شــهر ب ســوی بــازار و تیمچــۀ امینال ول ـ حرکــ.

برش خورده با خیابانها را در دسترس قرار میده

میکنن این امر نشان میده راسـتۀ مـذکور هنـوز

و میزان انس ام آنها را بـاال میبـرد امـا بخشهـای

ارزش اجتمــاعی خـــود را حیــظ کـــرده و ســـابقۀ

میــانی بــازار همچــون محـ ودۀ مهــم قیصــری را بـ

تاریخیاش را یادآور میشـود لـذا بـ نظر میرسـ

محاق بـرده و جایگـاه آنهـا بـ مثابـۀ قلـب بـازار را

ک عل .تیاوت میان وضعی .بـازار پانخـل و بـازار

متزلز میکنـ هرچنـ تـر یرات احتمـالی خیابـان

گــذر نــو را بایــ در موقعیــ .مکــانی هرکــ ام از

ج ی الترسیس بابالحوائج نیز نیایـ نادیـ ه گرفتـ

راست ها و ارتیـا فضـایی آن بـا عناصـر پیرامـون و

شــود ب خصــون کــ خیابــان یادشــ ه براســاس

ازجمل بخشهای دیگر بازار جست و کرد

تحلیلهای صورت گرفتـ از مقـ ار انسـ ام کـالن

هر دو راستۀ گذر نو و پانخل از یکسـوی خـود بـا

بیشتری در نسی .بـا برخـی از بخشهـای محـ ودۀ

خیابــان باباافضــل ارتیــا دارن ـ و از دسترســیهای

قیصری برخوردار اس .در همـین دوره ( )1390در

یکسانی از سوی خیابان یادش ه برخـوردار هسـتن ؛

بــازار ،راســت های گــذر نــو و پانخــل (در مح ـ ودۀ

اما عاملی کـ سـیب اخـتال

میـان دو راسـت شـ ه

بری هش ه با خیابان باباافضـل) و راسـتۀ مسـگرها بـ

اســ ،.ســوی دیگــر آنهــا اســ .راســتۀ پانخــل
راستۀ گذر نو ک از سوی دیگـر خـود بـ

ترتیب دارای بیشترین انس ام بوده و بع ازآن راستۀ

برخال

زرگرها انس ام باالتری نسی .بـ راسـت های دیگـر

بازار زرگرها و سایر راست های بـازار کاشـان پیونـ

دارن ـ در مقایس ـ بــا وضــعی .کــارکردی بــازار،

مییاب  ،از سوی غربیاش با راست یا بخـش مهمـی

مشــاه ه میشــود کـ ایــن مقــادیر تقرییـاً بــا میــزان

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

میبایس .شیک دسترسی را نیز موردتوج قرار داد

میزان ارتیـا آن بـا سـایر بخشهـای بـازار کاسـت

شــیک دسترســی نشــاندهن ۀ مهمتــرین مســیرهای

فعالی.های معمو و دائمی همچـون

ممکن برای رسـی ن بـ مراکـز یـا مقصـ های مهـم

اس .درنتی

کسبوکار در این راست کـاهش یافتـ اسـ .ایـن

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

موضوع روشن میکن ک احتماالً بری ه ش ن بازار

بررسی شـیکۀ دسترسـی از نمایـۀ گزیـ ه 18اسـتیاده

خطی توسط یک خیابان اگرچ ک یکسوی بازار

میشود ک در ادامۀ پژوهش ب آن پرداخت خواهـ

را در دسترس قرار میدهـ و میـزان انسـ ام آن را

ش محاسـیۀ نمایـۀ گزیـ ه براسـاس شاخصـۀ پایـۀ

باال میبرد ،اما این احتمـا نیـز وجـود دارد کـ بـ

اتصا  19ب معنـی تعـ اد رابطـ های یـک محـور بـا

منزوی ش ن سوی دیگر من ـر شـود ایـن موضـوع

محورهای م اور ان ام میگیرد نمایۀ گزی ه ،یک

ازایــنرو اهمیــ .دارد کــ یکپــارچگی بــازار در

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

معر

واح پایۀ «اتصا » محاسی میشود ب زبـان دیگـر،

خطر قرار میگیرد

نمایۀ یادش ه ،شاخ

«ارتیا » میان یک جـزآ (در

 -2-2-5بررسی نمایۀ گزیده

این ا یک محور) با تمام اجزای دیگر گرا

بــرای ای ــاد درک بهتــر از ســتون فقــرات شــهر و

(مسعودینژاد)91 :1395 ،

اسـ.

بررســی هســتۀ اصــلی آن در ســ دورۀ مــوردنظر

تصویر  -4میزان نمایۀ گزی ۀ کاشان در ده های ( 1300چ))( 1340 ،وسط) و ( 1390راس).؛ تصویرها نواحی نزدیک بازار را
نمایش میدهن (مرخذ :نگارن گان)

در نقشــۀ گزیــ ۀ ســا ( 1300تصــویر  ،4چــ))

مسیرهای ارگانیـک بـ ون مسـیری مسـتقیم و بلنـ

پراکن گی گذرهای مهـم بـ طـور یکنواخـ .و در

تشکیل میده درحالیک شـاکلۀ کلـی مسـیرهای

تمام سطح شهر گسترش پی ا کرده اس .ب صورتی

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

ک در نگاه او تمام محـ ودۀ شـهری را گـذرها و

از میــان همــین گــذرها شــریانهای اصــلی شــهر
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مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان

قابلشناسایی هستن این موضوع نشان میدهـ کـ

کمــا الملــک و خیابانهــای منشــعب از آن مرکــز

در ح ود دهۀ  ،1300پراکن گی مسـیرهای پرتـردد

ج ی شهر را تعریف میکنن و این در حالی اس.

شــهری ب صــورت یکســان در کــل مح ـ ودۀ شــهر

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

تقسیم ش ه بود بر طیق این نقش  ،دسـ.کم برخـی

برخی گـذرها همچـون باالبـازار و راسـتۀ مسـگرها

از راســت های بــازار در اوایــل سـ ۀ اخیــر مهمتــرین

هنـــوز تر یرگـــذاری خـــود را هرچنـــ بــــ طور

مسیر شهری در کاشان بودهان الیتـ ایـن مقـ ار در

محـ ودتری حیــظ کردهانـ در ایــن میــان خیابــان

تمــام راســت های بــازار یکســان نیســ .راســت های

رجایی نیز ب عنوان خیابانی ق رتمن و تر یرگذار در

مسگرها و باالبازار بیشترین مقـ ار نمایـۀ گزیـ ه را

بخش شمالی شهر حضور دارد نقش گزیـ ۀ 1390

در اختیار دارن و بقیۀ گذرها از مق ار تقرییـاً برابـر

(تصویر  ،4چ)) نشان میده ک از زمـان اجـرای

یــا نزدیــک بـ هــم برخــوردار هســتن لــذا تصــویر

طرحهای توسـعۀ شـهری ج یـ و گسـترش سـرید

یادش ـ ه نشــان میده ـ ک ـ ش ـهر ب ـ محوریــ .و

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

مرکزی .بازار سازماندهی شـ ه اسـ.؛ موضـوعی

اصلی از محـ ودۀ میـ ان کما الملـک نیـز خـارج

ک ـ از گذشــت های بســیار دور آغــاز ش ـ ه و ادام ـ

ش ـ ه اســ .توســعۀ محورهــای امیرکییــر و قطــب

یافت اس .باوجوداین ،محوری .و مرکزیـ .بـازار

راون ی ک ناشی از بازتعریف نقش شهری راههـای

در کمتر از  3الی  4ده ب طورکلی دستخوش تغییر

میان کاشان و فـین کوچـک و راونـ اسـ ،.رونـ

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

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

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

بازار دیگر نقش محوری را در شهر در حا توسـع

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

ن ارد و ب نظر میرس ک تمام بازار ب حاشی رانـ ه

خیابانهای منشعب از آن ب حیات خـود ادامـ داده

ش ه و ازنظر فضایی بـا محورهـای دیگـر محـ ودۀ

اس .لذا ب نظر میرسـ کـ در دهـۀ  ،1340بـازار

تاریخی هم ارزش ش ه اس.

قلب شـهر و محـور اصـلی آن نیسـ .بلکـ میـ ان

تصویر  -5گرا

هستۀ اصلی انس ام کاشان در ده های ( 1300چ))( 134 ،وسط) و ( 1390راس).؛ تصویرها نواحی نزدیک

بازار را نمایش میدهن و برای درک بهتر تصاویر ،خطو با مق ار ع دی پایین حذ

ش هان (مرخذ :نگارن گان)
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 -3-5تغییر وضعیت نقش بیازار در سیاخت

در  2الــی  3دهــۀ اخیــر دو اتیــاق مهــم روی داده

شهری کاشان

اس.؛ نخسـ .اینکـ عمـالً هسـتۀ اصـلی شـهر بـ

تصـویر  5نقشــۀ هسـتۀ اصــلی انسـ ام کاشــان را در

محــور شــهری دربردارنــ ۀ خیابانهــای رجــایی و

ســا های  1340 ،1300و  1390نمــایش میدهــ

کاشانی انتقا یافت و بازار تنهـا در محـ ودۀ راسـتۀ

برای درک بهتر شکل و موقعی .این هست  ،عناصـر

مسگرها ب دلیل تقاطد با خیابان اباذر و همچنـین در

شـ هان بنـابر

مح ودۀ تقاطد راستۀ گـذر نـو و پانخـل بـا خیابـان

با میزان انس ام پایین از نقش حـذ

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

باباافضل جزئی از زیرشـاخ های ایـن هسـتۀ ج یـ

در اوایــل ســ ۀ اخیــر هســتۀ مرکــزی کاشــان را

ب حساب میآیـ (تصـویر  ،5راسـ ).درعینحـا

مح ـ ودهای تشــکیل مــیداده اســ .ک ـ در امت ـ اد

این دو خیابان برشدهن ۀ بازار ،بیشترین تـر یر را در

غربی بازار ک همچـون یـک سـاخ .مهـم شـهری

حیظ جایگـاه بـازار بـ عنوان یـک مسـیر بـاارزش،

اس ،.گسترش یافت بود در منتهیالی غربی ساخ.

هرچن ب صورت گسست و با توجـ بـ توسـع های

بــازار ،انشــعابات بیشــتری از محورهــا در شــما و

اخیــر داشــت ان در تحلیــل پارامترهــای نحــو فضــا،

جنوب بـازار قـرار دارنـ ایـن انشـعابات میتواننـ

راست های منتهی ب این دو مسیر همچون بازار گـذر

نمایشــگر بخشــی از بــازار و محــ ودههای شــهری

نـــو و بـــازار مســـگرها از ارزش انســـ ام بـــاالیی

دانست شون ک عالوه بر ارتیا مستقیم با بازار ،در

برخــوردار هســتن (تصــویر  )3همچنــین مشــاه ه

مرکزی .تقرییـاً هن سـی شـهر نیـز قـرار گرفت انـ

مــیشــود ک ـ خیابــان ج ی الترســیس بــابالحوائج

نقشــۀ هســتۀ اصــلی انسـ ام دهــۀ ( 1340تصــویر ،5

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

وسط) نشان میده ک در دهۀ یادش ه و با ساخ.

تح.الشـــعاع خـــود قـــرار داده و ارزش آنهـــا را

می ـ ان کما الملــک و خیابانهــای منتهــی بــ آن،

فروکاســت اســ .ایــن موضــوع نشــان میدهـ کـ

شاکلۀ اصلی کاشان از حال .ارگانیک خارج شـ ه

خیابانهای مهم و متقـاطد بـا راسـت ها ،آنهـا را در

و محـ ودههــای ناشــی از خیابانکشــیهای ج یـ ،

دسترس قرار میدهنـ و ب اصـطالح از عمـق آنهـا

هســت های نــوینی را ب صــورت خطــی بــ وجــود

میکاهن و دس.کم در کوتاهم ت ممکن اس .ب

آوردهان ـ بــازار نیــز ب ـ دنیــا ایــن دگرگونیهــا،

انســ ام آنهــا کمــک کننــ و از طــر

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

خیابانهای موازی با راست ها ،آنها از دسـترس دور

در مح ـ ودههــای منتهــی ب ـ خیابانهــای ج ی ـ و

کرده و در عمق قـرار داده و از تر یرگـذاری آنهـا

متقاطد با آن ب صورتی گسست ادام یافت اس.

میکاهن

دیگــر
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میدان سنگ
خیابان باب الحوائج

تصویر  -6وضعی .خیابان بابالحوائج در دهۀ  1390ک ب موازات بازار و در میان باف .شهری نزدیک بازار اح ا ش ه اس.
(مرخذ :نگارن گان)

خیابان بابالحوائج محوری اس .ک در دهـۀ اخیـر

براساس نمونۀ واقد در سوی غربی بازار کاشان کـ

و در ابتــ ا بــ عنوان مســیری انویــ جهــ .تــرمین

در آنجا بازار توسط خیابـان باباافضـل بریـ ه شـ ه

نیوذپذیری در مح ودۀ تـاریخی و همچنـین تـرمین

اس ،.وضعی .دو راستۀ واقد در دو طـر

خیابـان

پارکینــگ موردنیــاز بــرای بــازار و بــ موازات آن

متیاوت اس .و بررسیهای بیشتر نیازمنـ توجـ بـ

اح ا ش ه اس .در تحلیل پارامترهای نحـو فضـا

زمین ـ و ســوهای بــازار و ســایر عناصــر شــهری آن

خیابانهــای متقــاطد،

مح وده اسـ .چنـین فرضـی ای بـا توجـ ب سـوی

ای اد اینگون خیابانهای موازی من ـر بـ کـاهش

شرقی بازار پررنـگتر میشـود؛ جـایی کـ خیابـان

ارزش گذرهای موازی با خیابان میشود با بررسـی

اباذر بازار مسگرها و بازارچۀ سـردار را از یکـ یگر

نقش های ده های  1340و ( 1390ب علـ .شـیاه.

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

کلی .مح وده بازار در این دو دوره و تحلیل دقیـق

از رونق افتاده اس .کـ سـقف و طاقهـای آن نیـز

تر) ،مشـاه ه مـیشـود مقـ ار انسـ ام در محـ ودۀ

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

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

هر دو راستۀ دو سوی خیابانهای باباافضل و ابـاذر،

خیابان بابالحوائج (محـ ودۀ طمقـاچیهـا) اضـاف

میــزان انســ ام بــاالتری پیــ ا میکننــ ؛ هرچنــ

ش ه اس.

راســت های مســگرها و گــذر نــو کــ در امتــ اد

مشــخ

میشــود بــرخال

بخشهای وسیدتر بازار هستن  ،عمـالً ازنظـر رونـق
 -6بحث :ارزیابی تغییرات صیورت گرفتیه

اقتصادی قابل مقایس با سوی دیگر یعنی راسـت های

در پیکرهبندی شهر و تأثیر آن بر بازار

پانخــل و ســردار نیســتن ؛ امــا ســاخ .خیابانهــای

بنابر مطالعات صورت گرفت  ،بـ نظـر میرسـ کـ

موازی بـا راسـت ها ،تـر یر متیـاوتی بـر اجـزاآ بـازار

خیابانهای برش دهنـ ۀ بـازار تـر یری مشـاب بـر دو

میگذارد در ادام نتایج تحلیلهای صورتگرفتـ

بخش باقیمان ه در دو سوی خود ن ارن دس.کم

طـــوری بررســـی و ارزیـــابی میشـــون کـــ نـــوع
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تر یرگذاری عناصر افزودهش ه ب پیکرهبنـ ی شـهر

نمایۀ انس ام کل ک بررسی تغییـر وضـعی .محلـی

ب طور روشنتری تییین شود

آن در نسی .با مهمترین عناصر تر یرگذار همچـون

بــا ای ــاد خیابانهــای محتشــم و بابــا افضــل ،راســتۀ

خیابانهــای ج ی االح ـ ا پیرامــون اســ .بــراین

گذرنو با کاهش انس ام در نسی .با کل شهر همراه

اساس در بازۀ دهۀ  1340بـرخال

انسـ ام کـالن،

بوده اس( .ج و  )2ب نظر میرس علـ .کـاهش

میزان انسـ ام محلـی بـا افـزایش نـاچیزی از میـزان

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

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

را بای در قطد ش ن راسـتۀ یادشـ ه توسـط خیابـان

آن را میتــوان بـــ تر یرگـــذاری خیابـــان متقـــاطد

باباافضل جست و کرد؛ زیرا خیابان یادشـ ه ،راسـت

باباافضل بر راسـتۀ گـذرنو و محـ ودۀ بالفصـل آن

را اگرچ ن در نسـی .بـا الگـوی فضـایی شـهر امـا

نسی .داد ب عیارتدیگر ،راستۀ گذر نو اگرچـ در

ب طورکلی در دسترس قرار داده اس .بـرای پرهیـز

ده ـۀ  1340ب ـ عل .ا رگــذاری خیابــان محتشــم بــا

از تر یرگذاری کاذب توسعۀ ساخ .فضایی شهر بر

کاهش انس ام در پیکرهبن ی کل شهر همراه بـوده

بــازار ،الزم

اسـ ،.ولــی در مقیاســی محلــی ،میــزان انسـ ام آن

اس .ارزیابیها بر اساس میزان نمایۀ انس ام محلـی

ب واسطۀ اتصا مسـتقیم آن بـ یـک خیابـان اصـلی

صورت بگیرد میبایس .توجـ داشـ .کـ هـ

افزایش یافت اس.

ارزیــابی انسـ ام یــک راســتۀ مشــخ

در اینجا ن ارزیابی وضعی .یک راسـت نسـی .بـ
ج و  -2میانگین مق ار ع دی انس ام کالن کاشان و راست های گذرنو و باالبازار ـ مسگرها در ده های  1340 ،1300و 1390
(مرخذ :نگارن گان)
عنوان

دهۀ 1300

دهۀ 1340

دهۀ 1390

میانگین انس ام کالن شهر کاشان

0/445

0/726

0/867

میانگین انس ام کالن راستۀ گذرنو

1/346

1/344

1/257

میانگین انس ام کالن راست های باالبازارـمسگرها

1/328

1/429

1/380

ج و  -3میانگین مق ار ع دی انس ام محلی کاشان و راست های گذرنو و باالبازار ـ مسگرها در ده های  1340 ،1300و
(1390مرخذ :نگارن گان)
عنوان

دهۀ 1300

دهۀ 1340

دهۀ 1390

میانگین انس ام محلی شهر کاشان

1/038

1/170

1/463

میانگین انس ام محلی راستۀ گذرنو

1/327

1/333

1/157

میانگین انس ام محلی راست های باالبازارـمسگرها

1/968

1/702

1/446
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1
1390

1340

انسجام کالن گذرنو

1300

انسجام محلی گذرنو

تصویر  -7مقایسۀ مق ار ع دی نمایۀ انس ام کالن و محلی راستۀ گذرنو در ده های  1340 ،1300و (1390مرخذ :نگارن گان)

در دهۀ  1390میزان انس ام کالن با کاهش بیشتری

قــوی در نقشــۀ وضــعی .پیکرهبن ـ ی کاشــان دهــۀ

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

 1300را شکل میدهن این محور در انتهای شرقی

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

راستۀ مسگرها توسط خیابـان ج ی االحـ ا ابـاذر

 )2ب نظر میرس شکل توسعۀ شـهری و جهـ .آن

قطــد شـ ه اســ( .تصـاویر  1و  )2جـ و  3نشــان

و خــارج شـ ن مرکزیــ .فیزیکــی شــهر از حــوالی

میده ک میزان انس ام محلی این محـور در دهـۀ

مح ودۀ تـاریخی ازجملـ علـل ایـن کـاهش اسـ.

 1340و باوجود اح ا خیابان برشدهن ۀ ابـاذر بـا

(تصویر  )7تصویر  7نشان میده ک نمودار نمایۀ

کــاهش همــراه اســ .و از میــزان  1/968ب ـ 1/702

انس ام محلی با شـیب بـ مراتب بیشـتری نسـی .بـ

کاهش یافت اس .علـ .را مـیبایسـ .در احـ ا

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

خیابــان مــوازی و همجــوار افضــل (رضــا عیاســی)

در تغییــرات ر داده شــ ه در محــ ودۀ بالفصــل

جست و کرد ک در فاصلۀ بسـیار نزدیکـی از راسـتۀ

راســـتۀ گـــذر نـــو دانســـ.؛ جـــایی کـــ خیابـــان

مسگرها ساخت شـ ه و از طریـق وضـعی .امـروزی

بابالحوائج با تخریـب بخشهـایی

میـ ان ســنگ بـ محــور پراهمیــ .خیابــان رجــایی

از باف .و متصل کردن معابر موجود ب صورت یک

اتصا یافت اسـ( .تصـاویر  1و  )2ارزیـابی میـزان

خیابــان مــوازی بــا راســتۀ گــذر نــو شــکل گرفتـ و

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

توسع یافت اس.

نیز نشـان میدهـ کـ میـزان انسـ ام محلـی بـرای

بــرای بررســی بیشــتر نحــوۀ ا رگــذاری خیابانهــای

محور دربردارن ۀ دو راسـتۀ باالبـازار و مسـگرها بـا

ج ی االح ا بر جایگاه بازار در پیکرهبن ی شهر،

همان شـیب نزولـی نیمـۀ او سـ ۀ حاضـر کـاهش

الزم اس .یافتـ های پیشـین در مـورد تـر یر خیابـان

یافت اس( .تصویر  )8در این مـورد بایـ بـ نقـش

باباافضل و بابالحوائج ،بر راستۀ گذر نو ،در سم.

خیابان بابالحوائج اشـاره کـرد کـ از انتهـای دهـۀ

شرق بـازار نیـز بـا ارجـاع بـ یـک محـور ارتیـاطی

 1380تکمیــل ش ـ ه و می ـ ان ســنگ را ب ـ خیابــان

بررسی و ارزیابی شـود راستــۀ باالبـازار و

باباافضل در سم .غربی بـازار متصـل کـرده اسـ.

ج ی االح ا

مشخ

امت اد شرقی آنک بازار مسگرها نام دارد ،محوری

(تصویرهای  2و  )6بخش مهمی از این خیابان کـ
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ب نظر میرس بر آن تر یر نیز گذاشت اس.

در سوی شرقی آن قـرار دارد ،بـ طور مـوازی و در
فاصلۀ نزدیکی از راستۀ باالبازار واقد شـ ه اسـ .و

2.5
2
1.5
1
0.5
0
1390

1340

انسجام محلی باال بازار

1300

انسجام محلی گذرنو

تصویر  -8مقایسۀ مق ار ع دی نمایۀ انس ام محلی راست های گذرنو و باالبازارـمسگرها در ده های  1340 ،1300و ( 1390مرخذ:
نگارن گان)

موضوع دیگری ک از بررسی نتایج تحلیلهای نحو

لذا ب نظر میرس ک خیابانهای یادشـ ه در کنـار

فضـــا روشـــن میشـــود تغییـــرات ای ادشـــ ه در

دو محور اباذر و رجایی ،یک ساخ .فضایی انوی

پیکرهبن ی و یا ساخ .فضایی شهر در ا ـر احـ ا

شطرن ی برای شهر تاریخی ای اد کردهانـ کـ در

خیابانهــا اســ .درصــورتیک نتــایج تحلیــل نحــو

کنار خود ،محالت در عمق قرار گرفت ای را شـامل

فضا ،بازار کاشان را در ابت ای س ۀ حاضر بـ عنوان

میشون هم گرا

عمق در دهۀ ( 1340تصویر )9

ستون فقرات و محور اصلی شهر بازنمـایی میکنـ

و هم گرا های نمایۀ گزی ه (تصـویر  ،4وسـط) و

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

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

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

آشـکار میکننـ کـ چطـور بخشهـای وسـیعی از

یک شیکۀ ارگانیک میتنی بر گذرها و معـابر بـ هم

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

پیوست ب ساختی انوی متشکل از دو محـور عمـود

انزوا را پیش گرفت ان باوجوداین ،همـان گرا هـا

برهم ک دربردارن ۀ خیابانهای باباافضل ،محتشـم،

یادآور میشون ک صرفاً بخشهای مرکـزی بـازار

فاضل نراقی و مالحییباهلل اسـ( .تصـویر  )2تغییـر

ب طور قابلتوجهی در عمق قرار گرفت ان و الجـرم

نمایـۀ

بخشهـای قابـلتوجهی

یافت اس .ب ون شک همانطور کـ گـرا

منزوی ش هان و در عو

عمق نشان میده (تصـویر  ،)9بخشهـای وسـیعی

از آن بــــاوجود رقییــــان تر یرگــــذاری همچــــون

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

خیابانهــای ســاخت شـ ه تــا ســا  ،1340اهمیــ .و

و کاشان دهۀ  1340بـیش از هـر عنصـر دیگـری بـا

جایگــاه خــود را حیــظ کردهانــ علــ .احتمــاالً

تکی بر خیابانهـای یادشـ ه و میـ ان کما الملـک

میبایس .در بقای نسی .و قراب .کلی پیکرهبنـ ی

ک محل تالقی آنها اس .بازنمایی میشود

شهر تاریخی با شهر دهـۀ  1340دانسـت شـود؛ زیـرا

مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان
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بررسی عکس هـوایی سـا  1335کاشـان (تصـویر

حـ ود قابــلتوجهی حیــظ شـ ه و خیابانهــا صــرفاً

 )10و همچنین مقایسۀ نقشـ های محـوری شـهر در

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

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

افزودهان

میده ک تا دهۀ  1340شکل کلی شهر تاریخی تا

تصویر  -9گرا

نمایۀ عمق در سا 1340؛ هر چ خطو رنگ گرمتری داشت باشن  ،از عمق بیشتری برخوردار هستن عمق
بیشتر ب معنای در دسترس نیودن بیشتر اس( .مرخذ :نگارن گان)

تصویر  -10عکس هوایی کاشان در سا ( 1335مرخذ :سازمان نقش برداری کشور)
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تصویر  -11نقش های محوری کاشان در ده های ( 1300چ)) و ( 1340وسط) و ( 1390راس ).بر روی نقشۀ محوری کاشان
ده های  1340و  1390مح ودۀ شهر در دهۀ  1300نمایش داده ش ه اس( .مرخذ :نگارن گان برمینای تصاویر هوایی سازمان
نقش برداری کشور و نقش بازسازیش ۀ سا  1300توسط مهن سان مشاور شهر و خان ک در سا  1374تهی ش ه اس).

گرا

نمایۀ انس ام کالن در دهۀ ( 1390تصویر ،3

شــهر دهــۀ  1390و همچنــین در عمــق قــرارگــرفتن

راســ .و همچنــین تصــویر  )12و همچنــین گــرا

ان امهای بازار همراه شـ ه اسـ .ایـن موضـوع در

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

کنــار نتــایج تحلیــل کــارکردی بــازار خاطرنشــان

کـــ در دهـــۀ یادشـــ ه عـــالوه بـــر تر یرگـــذاری

میکنـ ک ـ بــازار در انــزوا نـ از طریــق مهمتــرین

خیابانهای باباافضل ،محتشم ،فاضل نراقی و ابـاذر،

محالت م اور و ساخ .ارگانیک شـهر کـ صـرفاً

نقش خیابانهای رجایی ،کاشان و بهشـتی در هسـتۀ

از طریــق مهمتــرین خیابانهــا همچــون باباافضــل و

انس ام کـالن شـهر افـزایش یافتـ اسـ .و سـاخ.

اباذر با ساخ .ج ی شهر تغییر شکل یافت مواجهـ

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

مییاب و ارتیا برقـرار میکنـ ازهمـینرو اسـ.

متعاد و متقارن بـا محـ ودۀ شـهر تـاریخی نـ ارد

ک راست های منتهی ب خیابان ک رو ب سـوی درون

ب خصون دو محـور عظـیم شـهری ،یعنـی خیابـان

بازار دارنـ کماکـان از رونـق برخوردارنـ و سـایر

امیرکییر ب سوی فین و بلوار قطب راونـ ی ب سـوی

راست ها کموبیش رونق خود را از دسـ .میدهنـ

راون  ،باع

شکلگیری محالتی در قطـاع شـهری

در چنــین وضــعیتی ممکــن اســ .تصــور شــود ک ـ

میان خود ش هان و توسعۀ شهر را ب سـوی غـرب و

ساخ .خیابانهای موازی و ج ی همچـون خیابـان

جنوب غربی سوق دادهان این جه .توسع ک در

بابالحوائج چارۀ کار اس.؛ اما اینگونـ خیابانهـا

سویی خال

موقعی .شهر تـاریخی در حـا رشـ

نیز چنانکـ بررسـی شـ بـ در عمـق قـرار گـرفتن

اس ،.بازار را بیشازپیش منزوی کرده اس .مـ

بخشهای گوناگون بازار میافزای و لـذا وضـعی.

انزوا با قرار گرفتن شهر تـاریخی و بـازار در حاشـیۀ

را ب تر میکن
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نمایۀ انس ام کالن کل مح ودۀ شهری کاشان در دهۀ 1390؛ هر چ رنگ خطو ب سم .آبی (طیف سرد)

متمایل شود از مق ار انس ام کاست میشود و بالعکس با متمایل ش ن خطو ب سم .رنگ قرمز (طیف گرم) ب میزان انس ام
آنها افزوده میشود (مرخذ :نگارن گان)

 -7نتیجهگیری

موجــود در شــهر تیــ یل شــ هان ؛ مســیرهایی کــ

ساخ .هر خیابـان یـا شـیک ای از خیابانهـا ممکـن

بیشترین تردد را برای رسی ن ب مراکز مهـم شـهری

اس .تر یر پیچی های بر بازار داشت باشـ فهـم ایـن

دارا هستن خیابانهای متقاطد بـ مرکزیـ .میـ ان

تر یرگــذاری نیازمنــ بررســی نحــوۀ ا رگــذاری و

کما الملــک ک ـ هســتۀ اصــلی کاشــان را در دهــۀ

سن ش آن بر پیکرهبن ی شـهر و همچنـین آگـاهی

چهل تشکیل میدادن  ،در همان زمـان نیـز سـاخ.

یافتن از تغییرات اجتماعی یا اقتصادی اس .در این

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

مقال عالوه بـر مطالعـۀ پیکرهبنـ ی شـهر ،وضـعی.

در عمــق قــرار دادن بخشهــای تــاریخی و ازجملـ

عمــومی اقتصــادی بــازار بــ عنوان یــک شاخصــۀ

بازار و انزوای این مح ودهها بوده اس .این رونـ

کمکــی و از طریــق توجــ بــ میــزان فعالیــ .در

در ده ـ های بع ـ و بــا اهمیــ .پی ـ ا کــردن دیگــر

واح های نسیتاً مستقل بازار مطالع ش ه اس.

خیابانهـــا و ازجملـــ محـــور مســـتقیم متشـــکل از

با خـارج شـ ن سـاختار شـهر از حالـ .ارگانیـک،

خیابانهــای رجــایی ،کاشــان و امیرکییــر ،ســاخ.

تمایل انس ام کل بـ سـم .خیابانهـای مسـتقیم و

فضــایی ارگانیــک کاشــان را ب ـ یــک پیکرهبن ـ ی

طوالنی کـ ازلحـاظ توپولو یـک دسـ.یـافتنیتـر

شطرن ی تی یل کـرده کـ بـر روی شـهر تـاریخی

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

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

میــزان نمایــۀ گزی ـ ۀ بــاال ب ـ مهمتــرین مســیرهای

انســ ام شــهر و کــاهش انســ ام کــالن و محلــی
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قابلتوج در مح ودهها و محالت تـاریخی و بـازار

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

بوده اس .رون توسعۀ شهر و خیابانها چنانکـ در

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

دو دهۀ اخیر ر داده اس .نیز ب تغییـر شـکل شـهر

اما از وضعی .مناسـیی برخـوردار نیسـ.؛ چنانکـ

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

هم میزان انس ام آن در دهۀ  1390کـاهش یافتـ و

دور

هــم رونــق اقتصــادی آن بــا مشــکل روبــرو اســ.

ش ـ ن مح ـ ودۀ تــاریخی و بــازار از هســتۀ انس ـ ام

براساس یافت های این مطالع  ،ج ای از لـزوم توجـ

کالن شـهر شـ ه و بـ انـزوای محـ ودۀ تـاریخی و

ب شـکل ج یـ شـهر و مطالعـ در جهـ .اصـالح

بازار من ر ش ه اس.

جهات توسع ک خارج از حوزۀ این مقالـ اسـ .و

در مقیاس ریزتر نیز توج ب نقش خیابانهـا و تـر یر

تا زمان ای ـاد اصـالحاتی بـرای تغییـر نسـی .شـهر

آنهــا بــر راســت های م ــاور از اهمیــ .برخــوردار

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

اس .مطالعات این مقال نشـان داد کـ خیابانهـای

شــیکۀ خیابانهــا بــا م ـ

تعــریر معــابر تــاریخی

برش دهن ۀ راست های بازار اگرچـ در کوتاهمـ ت

خــودداری کــرد و ب ـ بهیــود ارتیــا میــان بــازار و

ممکن اسـ .بـ افـزایش میـزان انسـ ام راسـت های

عناصــر شــهر تــاریخی حــوالی بــازار و همچنــین

یادش ه کمک کنن  ،اما این افزایش نیای بـ معنـی

خیابانهــای موجــود پرداخــ .و ب ـ ایــن م موعــۀ

افزایش کارکرد آنها تلقی شود بای توج داشـ.

دربردارن ۀ بـازار و بسـتر شـهری آن بـ عنوان یـک

ک عوامل دیگری همچون سابق و محل قرارگیری

کل ب هم پیوست نگریس.

نیز در این میان نقش دارنـ و مهمتـر اینکـ بریـ ه

این پژوهش درصـ د پاسـرگـویی بـ ایـن پرسـش

ش ن راست ها در کنار افزایش میـزان نمایـۀ انسـ ام

برآم ک تغییـر سـاختار فضـایی کاشـان و ازجملـ

ب گسس .و ع م یکپـارچگی راسـت و بـازار دامـن

ساخ .خیابانها چ تر یری بر جایگـاه بـازار داشـت

زده و ب ویژه بخشی از آن را منـزوی خواهـ کـرد

اس .درجه .پاسخگویی ب این پرسش تالش ش

پـــیش ازایـــن از یکپـــارچگی درونـــی بـــازار و

تا مطالعـات پیشـین و یافتـ های آنهـا بـ خصـون

یکپارچگی آن با محیط شهری صحی .ش ب نظـر

ازنظر نحوۀ توج ب مطالعۀ سـاخ .فضـایی شـهر و

بـازار هـردو مرتیـۀ

همچنــین روش مواجهـ و مطالعـ موردتوجـ قــرار

غــرب و جنــوب غربــی ر داده اســ ،.باع ـ

میرس تر یر خیابانهای اطرا

یکپارچگی را تح .تر یر قـرار میدهـ بـرای مثـا

بگیرن برای مثا یافت های این مقال میتوان یـک

هم بازار را از باف .شهری خـود منیـک میکنـ و

نمونــۀ مــوردی دیگــر ب ـ مطالعــۀ ســاختار فضــایی

هــم عــالوه بــر اینکـ عناصــر بــازار را از هــم جـ ا

شهرهایی همچون کرمان ،شـیراز ،همـ ان ،سـمنان،

ای اد تیاوت کارکردی قابلتوجهی

کرمانشــاه و قــزوین 20بییزای ـ  ،یــا کمــک کن ـ تــا

میان دو بخـش متنـاظر نیـز میشـود در ایـن مـورد

جایگاه یک نمونۀ کالسـیک از بـازار ب مثابـ قلـب

ب بازار پانخـل و انـزوای آن اشـاره

اجتماعی و فرهنگی شهر 21در مناطق مرکزی ایـران

ش ؛ اما شـای نمونـۀ مهـم دیگـر محـ ودۀ قیصـریۀ

تر بــرای

میکن  ،باع
ب طور مشخ

ت زیـ وتحلیل شــود و یــا روشــی مشــخ
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مطالعـــۀ ســـیر تحـــوالت کالیـــ ی کاشـــان 22و

بهیود تحلیلهای ساختار فضایی یک منطقۀ شـهری

آسیبشناسی نسی .میـان شـهر کهـن و توسـع های

کمک میکن  ،اما ب تنهایی نمـیتوانـ پاسـخگوی

اخیر پیشنهاد شود عالوه براین ،این مقال مطالعـ ای

رفتارهای مختلف در یک بستر ارگانیک باشـ کـ

آسیبشناختی اس .و از این نظر با مطالعات پیشـین

عوامــل اجتمــاعی و فرهنگــی در شــکلگیری آن

تیاوت اساسی دارد یافت های این مقال محـ ود بـ

بســیار دخیــل بودهان ـ لــذا ج ـ ای از بررســیهای

مطالع در باب ساخ .فضایی شهر نیس .و میتوان

اقتصــادی محــ ود صــورت گرفتــ  ،تحلیــلهــای

از آنهـــا بـــرای ارزیـــابی تغییـــرات ای ادشـــ ه و

اجتماعی و فرهنگی از بستر موردبررسی و مطالعات

آسیبهای واردش ه بر جایگاه و ساختار بازار بهـره

اقتصــادی افزونتــر ،مــیتوانن ـ مکملــی در جهــ.

برد درعینحا  ،این مطالع ب ون توج ب جنی های

ت قیق یافت های این پژوهش باشن

فرهنگــــی و اجتمــــاعی بــــازار و نســــی .آن بــــا
خصوصیات مح ودۀ شـهری پیرامـون آن صـورت
گرفت اس .نحو فضا اگرچ ب عنوان یک روش ب
پینوشت
1. Venice Charter, 1964
2. Space Syntax
3. Integration
4. Choice
5. Connectivity
6. Depth
7. Integration
8. Global integration
9. local integration
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همچنین نکBill Hillier, Space Is the Machine: A Configurational Theory of Architecture, 99-101. :

 11برای اطالعات بیشتر نک :رضا مسعودینژاد ،مطالعۀ تطییقی بازار ت اری و بازار اجتماعی با نگاهی معطو

ب بازارهای

تاریخی دزفو و شوشتر ب عنوان بازار ت اری
 12نک :پرون ۀ ی .ا ر در فهرس .آ ار ملی ب شمارۀ 5899
 13نک :پرون ۀ ی .ا ر در فهرس .آ ار ملی ب شمارۀ 17321
 14نک :همان
 15همچنین نک :اهللیار صالح ،تعلیقات و توضیحات بر تاریر کاشان468 ،
16. Global Integration
17. Local Integration
18. Choice
19. Connection
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نکKarimi, Kayvan, The spatial logic of organic cities in Iran and the United Kingdom. :

 21نک :رضا مسعودینژاد ،مطالعۀ تطییقی بازار ت اری و بازار اجتماعی با نگاهی معطو

ب بازارهای تاریخی دزفو و شوشتر

ب عنوان بازار ت اری
 22نک :حمی رضا وار ی و همکاران ،سیر تحوالت تاریخی و کالی ی باف .تاریخی شهر کاشان
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نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399
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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 descriptiveexplanatory 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.
Keywords: Kashan, Bazaar, Space Syntax, Spatial Structure, Historical City
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