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 *رسول حیدری سورشجانی

 **زهرا سلیمی

 
  :چکیده

فضاای   ،تاریخی و دیدنی شهر کاشان است که به شکل خطی ین آثارتر مهم ازجمله بازار سنتی
کاشان را به خود اختصاا  داد  اسات. ایان باازار باا  نا ار       شهر  تاریخیوسیعی از بافت 

یکای   ...، زیارتگاا  و انبار آبمختلفی چون کاروانسرا، سرا، تیم، تیمچه، مسجد، مدرسه، حمام، 
یکای    ناوان  به الدوله امین تیمچۀ .آید ایران به شمار میترین بازارهای  ترین و باشکو  ر رونقاز پ

این تیمچه مدیون هنار   فرد به منحصرزیبایی  .هاست زیباترین تیمچهاز از اجزای ا لی این بازار، 
بااارز    یک میراث  نوان بهو مهارت معماران و هنرمندان گذشته شهر کاشان است که امروز  

مطلوبیات   تو ای   ،هاد  ایان پاشوه     ماناد  اسات.   ی باایی برای هنر و معمااری ایرانا  
اساتفاد  از   که با تحلیلی است رو  پشوه  تو یفی .است الدوله امین کارکردی تیمچۀ البدیک

                                                           
 rasol_heidary@yahoo.com /استادیار دانشگاه کاشان *

 Zahra.salimi@yahoo.com /دانشگاه کاشان ،ی شهریریز کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه یدانشجو **

 

 
و بررسی میزان  الدوله تیمچۀ امین

کارکردی آن در بازار مطلوبیت کالبدی

 سنتی کاشان

mailto:Zahra.salimi@yahoo.com
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 یخبرگان و مطلعاین محلا  مصاحبه با  ،ای  کتابخانه ،های میدانی از برداشتآمد   دست های به داد 
تغییراتای کالبادی   با  دهد های مطالعه نشان می یافته .د  استهای مرتبط به انجام رسی در سازمان

 .دکماک کار   الدوله تیمچۀ امین کارکردی کالبدی مطلوبیت به بهبودتوان  ، میفضاهای تیمچهدر 
و چایخانه، توجه باه زیباایی   حذ   ازجملهحذ   نا ر زاید توان به  می این ایدامات ازجمله

 د.اشار  کرکیفیت تأسیسات تیمچه 

 .تاریخی، بافت الدوله تیمچۀ امین ،AHP ،بازارهای سنتی ،تجاری کاربری :هاواژهکلید
 

 مقدمه.1

ی هیا  بافی  ، مراکیز و  هیا  آن تحوالت جدید شهرنشیینی و مشیت ت ناشیی ا     ۀدر دور
شیهری   ۀری در معرض تأثیرات نیاملوو  توسیع  تاریخی شهرها بیش ا  سایر نقاط شه

پیامدهای این موضیو  را در سیییای شیهرهای تیاریخی دنییا و       که چنان؛ اند هقرار گرفت
ی ها ار شدید؛ تا آنجا که لزوم احیای  توان میشهرهای تاریخی ایران، به روشنی  ویژه به

معاصرسا ی با ار سرشیور  ) .نیاید ناگزیر می ی تاریخی در مسیر تحوالت جدیدها باف 
توجییه افتخیارات    عنوان بهند توان میی تاریخی و سنتی شهرها که ها باف  (5، صمشهد

برانگییز، حااتی  ا     گذشته، احرا  هوی  مویی و مردمیی، ارضیای احساسیات هیا ره     
ای تبیدیل   تیاریخی ی هیا  متیان قرار گیرند، بیه   توجه مورد ...افتخارات غیرقابل تترار و

متیرو  شیدن بناهیا، وجیود مسیتن       اف   ندگی اجتیاعی، متیرو  و نیییه  که  اند هشد
ی دسترسیی، کیبیود ییا فقیدان تأسیسیات و      ها نامناسب و ناایین، نامتناسب بودن شبته

 بیه ... تجهیزات شهری و در مجییو ، تنیزک کالبیدی، اجتییاعی، فرهنگیی، اقتویادی و      
تیاریخی،   شیهری  یهیا  بافی   سیاماندهی  و شهری مدیری ) .ندشو میده ضوح مشاهو

 آن نساکنا رفاه و آسایش با متوأ امن محیلی و متان یرو گار ها باف  این (66-65ص
 ینیا هیا  یجوابگیو  دوران آن یتتنولیو   و مویی   ،فرهنی   بیه  با توجه که اس  بوده

ی فیزیتیی  رییز  برنامیه ) اسی   بیوده  برهوردار نظم ارگانیک یک ا  و بودهها  آن اساسی
این نظم ارگانیک تیام نیا های مادی و معنیوی را تیوأم    (1جه  احیای باف  قدیم، ص

بنا بر مقتضییات عویر هیویش مهییا     ی متانی و ادراکی ها هم و در تنوعی ا  جذابی با 
های فیزیتی شیهر را روح  د و با هیاهنگی فضاهای مادی با فضاهای معنوی، کالبدکر می

اسی می   تی و سرپوشیده در شهرهای ایرانیاین فضاها با ار سن ا جیوهبخشید.  و معنا می
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سیاس  و دیانی ، میذهب و معنویی ، اقتویاد و اجتییا ،      اس  که سیاونی  یبایی ا  
 فرهن  و آدا  و رسوم را به اجرا گذاشته اس .

و عناصیر   ین فضاهای شیهری تر مهمیتی ا   ثابۀبه م ،اس می با ار در شهرهای ایرانی
در ستون فقیرات شیهر عییل کیرده اسی .       عنوان بههیواره  و شود میعیوتردی قویداد 

اسیتااده ا    ،رسیانی شیهری   ی جدیید هیدمات  ها شیوه ،رشد سریع شهرها ،معاصر دورۀ
 نظام جدیید تاتییک  میین و    ،آسان موتوری اهیی  یافتن دسترسی سریع و هودرو و
تولیید ومویر     تغیییر شییوۀ   ،ی مسیتقیم در بافی  قیدییی شیهر    ها هیابان گیری شتل

ی هیا  کنیار هیابیان  تجاری شهری در  نیادهای جدید کالبدی و گیری شتل وشهروندان 
 در موار  یادی دچار رکود شیود و  جدید باعث شد ساهتار بیشتر با ارها دچار تحوک و

البتیه در   .دک گیردد تیاریخی و راکید بی    به فضای قیدییی و  غالباًاین مرکز پویای شهری 
با ار توانسته اسی  بیا ایجیاد تحیوالت کالبیدی در       ،ی بزرگها در شهر غالباً مواردی و

در شرایط نوین اقتوادی شهر بیه   د وتاحدی نقش هود را حاظ و احیا کن ،ساهتار هود
ن، هنیو   عناصر سنتی با ار بعد ا  مدرناسییون ییا نوسیا ی در اییرا     ایاای نقش بپردا د.
 ار سنتی شهر کاشان ع وه بیر جاببیۀ  این عناصر که در با  ا جیوهند. اهیی  هود را دار

 این تییچه اس . الدوله تییچۀ امین، پردا د یمگردشگری به نقش و کارکرد تجاری هود 
بنیا   1غایاری  الدولیه  امیین  هان فرخقاجار به هی   ۀبا ار تاریخی کاشان در دور ۀدر میان
تیرین   به کار رفته، یتی ا  شیاه   آنای که در  هنرها و فنون فوق العاده ه دلیلشده و ب

بیا آجیر و کاشیی     تییچهات هندسی سقف تزیین. درو یبناهای معیاری ایرانی به شیار م
دقیی    ۀنیایش هندس ۀبندی شده و به واسل  یباس  و به سبک هاص ایرانی  اق بسیار

 بیه وجیود آورده   انهایی   یبیایی ر   بسیار جالب، ملبو  و بیی  ۀو  رح دلپسندش، منظر
   اس .

مسئلهبیان.1ـ1
یتیی ا    تییدن و  دسیتاوردهای فرهنی  و   تیرین  یتیی ا  عظییم   عنوان بهامرو ه  شهرها

)عیدال  اجتییاعی و شیهر،    . نید ا ی اجتیاعی عویر حاضیر ملیرح   ها فراگیرترین پدیده
مراحل تتوین هود، به دور ا  عول هاص، به  یور   ترین تولد شهرها در ابتدایی (11ص

 و هیر نیا  به فضیایی هیاص بیرای ارا یه    بوده و با اندکی تأ عام ناشی ا  ما اد تولیدهای
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ده اس . فضایی کیه  ی آن رو گار متبوور شها عیل انسان کاالهای ما اد در بهن و مبادلۀ
فضای شهری ضیروری مسیتیر جویوه     عنوان به ند وا ر شهرها دارای سابقهبه قدم  تهو

شیهرهای  ۀ کرده اس ، به  ور عینی و فیزیتی در سیر تتوینی هود تبدیل به قوب تپنید 
 تاریخی شده اس .  

شیهرها، الگیوی   ۀ یی نظیر نقشی ها شهرهای قدییی ایران، شناه  ویژگیشناه   در
، هیا  ی اجتیاعی مانند با ار، مساجد، مدارس، حییام ها متان باروی شهر و شهرها، برج و

ی صینعتگران،  هیا  ، سیراها، واحیدهای مسیتونی، محویه    هیا  ، تییچیه ها ، تیمها کاروانسرا
بررسیی   و هیا  وگیذر  ها حوارها، کوچه ،ها نشین، دروا ه حاکمۀ کشاور ان، اصنا ، منلق

 گییرد، ال م و  شهر را در بر می گیری شتل با یتدیگر که در مجیو ، باف  وها  آن روابط
عظیم ای  هپیترۀ ندبرقراری رابله با یتدیگر، سا  ضروری اس . این عناصر در ترکیب و

بعید ا  بناهیای   مراکیز اقتویادی    شیوند. با ارهیا و   نسبتاً بزرگ به نام شهر میی وکالبدی 
فرمانرواییان  نظر محققیان، شیهرهایی کیه    ین شهرهای اس می هستند. به تر مهم مذهبی،

نظیری  ). دیگری با ار یتی مسجد و :اصوی داشتند اند، دو مشخوۀ اس می بنیان گذاشته
 (102 ص ،اجیالی بر شهرنشینی و شهرسا ی در ایران

 دییدنی  و تیاریخی  آثیار  ینتیر  مهیم  ا جیویه  کاشیان  سنتی با ار هیان یا کاشان با ار
 ا  و( فیی  ) سین   تیاریخی  مییدان  تا الیوک کیاک میدان حوالی ا  که اس  شهرکاشان

 و با ارچیه   یادی تعداد شامل ،دارد ادامه دول  دروا ۀ میدان و مسگرها با ار تا که آنجا
 مییرپن،،  کاروانسیرای  میرعییاد،  مییدان  مسیجد  هیچیون  تاریخی بنای ها ده و بوده گذر
 بیا ار  در ،الدولیه  امیین  معیرو   تییچیۀ  ،ها نراقی ،ها بروجردی رباط، غاارپور، ،ها  غالی

 در  انبیار  آ  بیا ار،  بیاال  انبار آ  صباغ، تییچۀ آقا، سید تییچۀ بخشی، تییچۀ میانچاک،
 ،ها  یقاچی مسجد با ار، باال مسجد دو ها، کاش مسجد ریسیان، سوراخ حسینیۀ  نجیر،

 نیام  با و داشته اهتواص هاص اصنافی به با ار یها قسی  ا  برهی که توضیح این ...و
 ریسییان  دو هیا،  کایش  رنگر هیا،  مسیگرها،  با ار ا جیوه. شود می شناهته صنف هیان
تییچیۀ   با ار این اصوی عناصر ا  یتی. و.. ها هیاط بزا ها،  رگرها، ضرابخانه، ،ها فروش
 دارای فرامویی  و مویی  ۀعرصی  در گردشیگری  پررنی   نقیش  به تبنا که اس الدوله امین

 تییچیه  معییاری  و تاریخ بررسی به تحقی  این در ابتدا. اس  جدی مسا ل و مشت ت
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 تحوییل  فراینید  میدک  بیا  و کرده مشخ  را تییچه مشت ت و مسا ل سپس و پرداهته
 .شود می پرداهته تییچه این برای پیشنهادی یها راهتار بندی اولوی  به مراتب سوسوه

تسؤاالاهدافو.1ـ1ـ1
شیایان   .اسی  بهبود فضاهای تییچه  برای ییها راهتار ، ارا ۀهد  ا  انجام این پژوهش

 ۀ راهتارهیایی بیرای  ارا  ،الدوله تییچۀ امینبکر اس  بررسی وضعی  کالبدی کارکردی 
ی بند اولوی ی تجاری باف  قدیم، انتخا  و ها کارکردی کاربری بهبود ملووبی  کالبدی

 تسیااال . ا  اهدا  فرعی ملالعه اس  الدوله تییچۀ امینراهتارها برای بهبود ملووبی  
 ند ا :ا هستند عبارتها  آن اصوی که نگارندگان درصدد پاسخگویی به

 ی دارد؟یها چه ویژگی الدوله تییچۀ امین معیاری و تاریخچۀالف. 
 در با ار سنتی کاشان چگونه اس ؟ الدوله تییچۀ امینوضعی  کالبدی کارکردی  . 
 الدولیه  تییچۀ امیین کارکردی  برای بهبود ملووبی  کالبدی چه راهتارهای اجراییج. 

 وجود دارد؟
تییچیۀ   بنیدی راهتارهیای اجراییی بیرای احییای      اولویی  چه معیارهیایی بیرای   د. 
 ؟وجود دارد الدوله امین
پژوهشپیشینۀ.2ـ1

اسی می، ا  ییک سیو یتیی ا       شیهرهای ایرانیی و  اصیوی  ء عنویر و جیز   ۀبه مثاب با ار
ی هیا  ا  سوی دیگر یتیی ا  مشخویه   ی اعتبار شهر در دوران تاریخی بوده وها شاه 

شیهرهای اسی می ایین    ۀ پردا ی دربار ، در نظریهرو ا اینشهر شرق اس می شده اس . 
نان هیای جغرافییدا   بندی مدک هاص بوده اس . براساس جیع تأکید عنور مورد توجه و

 ی اساسیی شیهر سینتی شیرق اسی می، بیا ار و      ها در مورد کارکردهای اصوی و ویژگی
اقتویادی شیهر و   ۀ قویب و هسیت   مسجد آدینه( به مثابیۀ  )هیراه با ی ا  با ارمراتب سوسوه
 ی بیار  و هیا  وری در درون بیا ار ا  مشخویه   مراتیب با رگیانی و پیشیه    سوسیوه وجود 
شیهر شیرق اسی می، میدک     ) .ایرانی بوده اسی    هجیو ناپذیر شهرهای اس می ا  جدایی
حتیی   عنویر کالبیدی، اقتویادی و    برای نیونه، اهیی  با ار بیه مثابیۀ   (00ص واقعی ،

چیون اویگین   هیاجتیاعی اصوی در شهر سنتی ایرانی به حدی اس  کیه شهرشناسیانی   
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 ی کسیب و هیا  فعالیی  ۀ بخش ویژ مرکز اقتوادی شهر شرقی و عنوان بها  با ار  ،ویرث
  1(16با ار، ص شناسی ریخ ) .اند هیاد کرد ،کار سنتی که اغوب در مرکز شهر قرار دارد

که بیه بررسیی وضیعی      ملالعاتی صورت گرفته الدوله تییچۀ امیندر بررسی عویی 
پرفییدو  آن با بناهای تاریخی سایر شیهرها انجیام شیده اسی .      مقایسۀگاهی معیاری و 

تییچیۀ  برداشی    ۀ یر آسیان پیر سیتاره در حاشیی   عنوان  ای با هو دیگران در مقال پا ولو
 ایین تییچیه   یهیا  هویوص گنبید   هبنا بی  به بررسی وضعی  معیاری کاشانی الدوله امین
، یادداشی   کاشانی الدوله تییچۀ امینبرداش   ۀ یر آسیان پرستاره در حاشی) .اند هپرداهت

ی بیزرگ قییم،  هیا  ی تییچیه تزیینی عناصییر  1020عوییی( وفیایی و فربیود نییز در سیاک      
ابعیان  هیا   آن .انید  هباهم مقایسه و بررسی کرد کاشان را الدولۀ امینتهران و  الدولۀ حاجب

بنیدی عویر قاجیار محسیو       را باید  یباترین ییزدی  الدوله تییچۀ امیندارند که سقف 
)جایگیاه   .ی آن قابیل توجیه اسی    تزیینی ها نیود، تراف  و  یبایی اجرا و تناسب رن 

ی هیا  عناصر تزیینی تییچه بزرگ با ار قم در عویر قاجیار بررسیی تلبیقیی بیا تییچیه      
  (55کاشان، صۀ الدول امینتهران و ۀ الدول حاجب

.روشپژوهش3ـ1
آمیده ا    دسی   ی بیه هیا  کیه بیا اسیتااده ا  داده    تحویویی اسی    روش پژوهش، توصییای 

فیراد انجیام شیده    مربوط و مواحبه با ا یها سا مان وای  هکتابخان میدانی و یها برداش 
و  شود میپرداهته  الدوله تییچۀ امینابتدا به بررسی تاریخ و معیاری  ،اس . در این مقاله

. بیا بررسیی وضیعی     گییرد  میی سپس وضعی  کالبدی فعوی این بنا مورد بررسی قیرار  
بیرای   د.شیو  میموجود مسا ل و مشت ت تییچه مشخ  و راهتارهای مورد نیا  ارا ه 

اسیتااده   (AHP) یمراتبی  سوسیوه ا  مدک تحویل  راهتارهای بهبود ملووبی  یبند اولوی 
 شده اس .

معرفیمحدوده.4ـ1
دیدنی شهر کاشان اس  که به شیتل   ین آثار تاریخی وتر مهم ا جیوهبا ار سنتی کاشان 

 شهر کاشان را بیه هیود اهتویاص داده اسی  و     تاریخیفضای وسیعی ا  باف   ،هلی
 الدولیه  تییچیۀ امیین   آیید.  میترین با ارهای ایران به شیار  ترین و باشتوه یتی ا  پررون 

ایین اثیر   . اس موضو  اصوی این مقاله  عنوان به ،یتی ا  اجزای اصوی این با ار عنوان به
 1050دی  12در تاریخ  در با ار بزرگ کاشان واقع شده و قاجار اس  و ۀبه دورمربوط 
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موقعیی  جغرافییایی   . اس   عنوان یتی ا  آثار موی ایران به ثب  رسیده به 1016 هبا شیار
بزا ها  ۀو با ارچ ها با ار هیاط میانچاک، ۀا ار سرپوشیده و با ارچتییچه بین چهارسوق ب

 (1و  1شتل  :نک. )واقع شده اس 

 
 در بازار سنتی کاشان الدوله تیمچۀ امین: مویعیت ۱شکل 

 
 (فرهنگی میراث: آرشیو سازمان بزارها و بازارچه میانچال )منبع بین بازار الدوله تیمچۀ امینمویعیت  :2شکل 
 

مبانینظری.2
یمراتبسلسلهتحلیلفرایند.1ـ2

گیری  اس  که به منظور توییم MADM یها ، یتی ا  روشیمراتب سوسوهتحویل  فرایند
یی کیه  هیا  بیا توجیه بیه شیاه      ی متعدد توییم،ها و انتخا  یک گزینه ا  میان گزینه

 . رود می، به کار کند میگیرنده تعیین  توییم
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 فراینید د. ایین    توماس سیاعتی ابیدا  و ارا یه شی    به هی 1250این روش در ساک 
 براسیاس رفتار  بیعی و تاتر انسانی اس . این تتنیک، مسا ل پیچییده را  ۀ کنند منعتس

 را به شتوی ساده تبدیل کرده، به حیل ها  آن و دهد میمورد بررسی قرار ها  آن آثار متقابل
سیه هووصیی     AHPبیرای   (165ص ،پیژوهش عیوییاتی پیشیرفته   ). پیردا د  میها  آن

 ریاضیی  رویتیرد ). انید  هی بودن را بییان کیرد  فرایندی بودن و مراتب سوسوهتحویوی بودن، 
مستوزم چهیار گیام    AHP به کارگیری مدک (111، صAHP یمراتب سوسوه تحویل فرایند
ی هیا  ی نسیبی و ادغیام و ن  هیا  محاسبات و ن ی ترجیحی،ها قضاوت ،سا ی مدکاس : 

 ،AHP یمراتبی  سوسیوه  تحوییل  فراینید ) .ی تویییم هیا  گزینیه  بنیدی  رتبهنسبی به منظور 
  (115ص

AHP گییری  تویییم ی هیا  اش تاکنون به یتی ا  پرکاربردترین روش ا   مان معرفی 
 ی مختوف ع یی  و ها حل مسا ل بدون ساهتار در حو ه برای و چندمعیاره تبدیل شده

 .میدیری  بیه کیار رفتیه اسی       مثل سیاس ، اقتواد، عووم اجتییاعی و  نیا های انسانی
فیا ی،   یمراتبی  سوسیوه  تحویل فرایند  ری  ا  متوا ن امتیا ات روش با عیوترد ار یابی)

اسی  کیه حتیی گیزارش شیده      کاربرد یافته  آنقدر اهیی  و AHP استااده ا  (105ص
توییم مربوط به حیوه نظامی به صحرای  بس در ایران و عیوییات نجیات    ها آمریتایی
 AHP بیا اسیتااده ا  میدک    ی کییی و هیا  در تهیران را در چیارچو  میدک    هیا  گروگیان 
  (25مدیران، ص برای سا ی توییم) .ی کرده بودندریز برنامه

و  بنیدی  رتبیه کاربرد برای شرایلی اس  کیه  ی بسیار پرها یتی ا  روش AHPروش 
کیای شناسایی شده بیرای   ی موجود با توجه به معیارهای کیی وها انتخا  ا  بین گزینه

ی اسی   مراتب سوسوهمبتنی بر دره   AHPبراساس روش  سا ی مدکال م باشد.  ،مسئوه
ی هیا  تح  بررسی اس . سلح یک آن، هید ، سیلح آهیر آن، گزینیه     مسئوۀکه بیانگر

بیه   مسئوهرویتردی اس  که در آن  .اس  گیری توییمرقیب و سلوح میانی معیارهای 
 ،کیه در آن  شیود  میی تجزیه  گیری توییمی متشتل ا  معیارهای مراتب سوسوهیک ساهتار 

 .وابستگی معناداری بین  یر معیارها وجود ندارد
 مسیئوه ی بحرانی ییک  ها گیرندگان کیک کند تا جنبه د به توییمتوان می AHPروش 

رایند فی به شتل یک دره  در نظر گرفته و بدین ترتیب مراتب سوسوهرا در یک ساهتار 
را  هیا  نیدگان، مقایسیات  وجیی گزینیه    گیر تویییم  عیوماً .ندکنتر  را ساده گیری توییم
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ی هیا  تیا و ن  دهید  میاجا ه  ها به آ ن فراهم شده و AHP دردهند که این امر  ترجیح می
و  هیا   نبه جای سنجش مستقیم وای  هی مقایسها را ا  ماتریس ها امتیا ات گزینه معیار و

پذیر اس  که  ی، مدلی انعلا مراتب سوسوههیچنین مدک تحویل  امتیا ات به دس  آورند.
 ارا یۀ ۀ ل را بیه وسییو  یشیان را شیتل داده، مسیا    ها آن اییده  هیا بیه وسییوۀ    گروه راد وفا

به نظیر آبر   .آورند دس  میه جوا  ملوو  هود را ب ی مناسب تعریف کرده،ها فرضیه
. کند میمرتبط هم یک رویترد منلقی به  ی شخوی را باها ار شو  ها (، قضاوت1051)

ی را شتل داده و مراتب سوسوهبا استااده ا  توور، دانش و تجربه افراد، ساهتار  فراینداین 
 AHPروش  .شیود  میی ی ملویو  را موجیب   هیا  قضیاوت با استااده ا  تجربه و منل ، 
پیچیده در قالب یک هرم ساده و ار یابی تعیداد  ییادی    مسئوۀتوانایی ساهتار بندی یک 

متضیاد   گانیۀ تح  معیارهای چند کیای در یک نگاه سیستیاتیک و ا  فاکتورهای کیی و
   (best practice-Analysis of bank Branches, pp270) .دهد مینده گیر توییمرا به 

الدولهتیمچۀامین.3
ای  هدیسرپوشی  یسیرا  ،الدولیه  امینموقب به  یکاش یغاار هان فرخمتعدد  یبناها ا جیوه

 ،میی دی  1565قییری/   1155انچاک که در سیاک  یاس  در چهارسوق با ار معرو  به م
بیا  مرتاع این بنا دارای سقف  د.یان رسیبه پا توسط استاد عوی مریم کاشانی ساهتیان آن
 یشیتوه در جیا  ن عیرض و  یوک و عظیی  و با   یر آن بدیباشد که نظ یم یعیدهانه وس

عییل  ه ب یآجر و کاش وۀیوسه که ب تییچهسقف  یات هندستزییناس .  ده نشدهیگر دید
  و  یرح  یی دق ش هندسیۀ ینییا  ه واسلۀب ،شده یبند  اق یرانیآمده و به سبک هاص ا

 .ده اسی  یرا بدان بخشی  ییبای   ینها یبوته بار جالب و ملبو  و یبس منظرۀ ،دلپسندش
 ،ایین وجیود  ی آن قابل توجیه اسی . بیا    تزیینی ها تراف  و  یبایی اجرا و تناسب رن 

عدم استااده ا  کاربندی در سیاهتار هیود ا  پوشیش     ۀبه واسل الدوله تییچۀ امینسقف 
عیدم   ،ارتاا  سقف تییچه افزایش یافته و ع وه بیر آن  ،رومی بهره برده و به هیین دلیل

یینیی را بیا سیهول     معیار امتان داده تا این پوشش تزبندی به  زدییای  هی سا ها قابوی 
ی بیرای هنرمنید   ای، موجب آ ادی عیل بسیار  ییاد  یشتری اجرا نیاید. عدم توجه سا هب

 .ده اسی  انگییز اسیتااده کیر    ی شیگا  و او به  یبایی ا  این فرص  برای هو  اثر شده
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)جایگاه عناصر تزیینیی تییچیه بیزرگ بیا ار قیم در عویر قاجیار بررسیی تلبیقیی بیا           
 (52کاشان، صۀ الدول امینتهران و ۀ الدول حاجبی ها تییچه

 
کاشان )جایگا   نا ر تزیینی تیمچه بزرگ بازار یم در  صر یاجار بررسی  الدوله تیمچۀ امین: سق  ۳شکل 

 (99کاشان،  ۀ الدول امینتهران و ۀ الدول حاجبی ها تطبیقی با تیمچه

آن ا   ینگاهیدار  یو بیرا  اشیخاص اسی    یبا آنته موک هووص الدوله امین تییچه
هوشبختانه بر اثیر   در کار نبوده، یگونه مراقب  و نظارت چیه فرهنگی میراث مان سا  ر 

آن  ۀیی در ابن یر و تویرف ییی گونیه تغ  چیاج به هیکنون احتتا ،ان آنیاستوار بودن اساس و بن
مگیر آنتیه    ،مانیده  یه هود بیاق یصد به وضع اسوو  و صورت اولدرو صد امدهیش نیپ

 پنجیرۀ ل بیه در و  یتبید  ،بیوده  یم ارسی یآن که به رسم قید  یچوب های اغوب در و پنجره
تراش و کاشی الوان و انوا   تراش و سن در این تییچه ا  گچ، آجر .شده اس ای  هشیش

ن یی ا (616. )تیاریخ کاشیان، ص  کیار رفتیه اسی    ه ها بی  ها و نقاشی ها و حجاری نجاری
ک در ا  چهیار سیو   ی ،دگرد میبه با ار مربوط  یدو در  بزرگ چوببه وسیوۀ کاروانسرا 

و  یشیتل جنیوب   لیبه صحن بزرگ مربع مستل یگریو د یضوع به صحن کوچک هش 
سیا مان  آرشییو  ). اسی  وجیود آمیده   ه بی  یواحید  یسراها  آن ۀق  در مجیوعیدر حق
   (فرهنگی میراث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدوله وتیمچه امین  

 بررسی میزان مطلوبیت
کارکردی...کاربردی  

 
                                                                                                                                      03 

 

 
 شهرستان کاشان( فرهنگی میراثشهر کاشان )منبع آرشیو سازمان  الدوله تیمچۀ امین: پالن 4شکل 

 ییک در ا  چهیار   :دشو میدو در  بزرگ چوبی به با ار مربوط  ۀبه وسیو تییچهاین 
شیتل   مسیتلیل ضوعی و دیگیری بیه صیحن بیزرگ مربیع       سو به صحن کوچک هش 

 ۀسرای واحیدی بیه وجیود آمیده کیه بیه عقیید       ها  آن ۀجنوبی؛ و در حقیق  ا  مجیوع
دوم  ۀمعیاری اصییل اییران در نییی    ۀکارشناسان فنی، یتی ا  بهترین شاهتارهای برا ند

. رود میی فنون گوناگون این هنر به شیار  ۀ/ نو دهم می دی و نیایندقرن سیزدهم هجری
هیزمان با احداث تییچیه، سیاه        (100نلنز، ص و کاشان یها شهرستان تاریخی آثار)
معرو  بیه باشییه    شاه و کوچۀ هم در کنار محوۀ پنجه الدوله امین هان فرخمستونی  ۀهان
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مسیتونی   شید. ال م بیه توضییح اسی  کیه هانیۀ       عوی مذکور انجام میاستاد به وسیوۀ 
بیه  غااری بعدها به عیارت دیوانخانه حتومتی معرو  شد و سپس  الدوله امین هان فرخ

ساانه ساهتیان مذکور اری و به بییارستان تبدیل شد. متأمرحوم حاج نقوی هریدوسیوۀ 
ی قبیل ا  پییرو ی   ها در ساک ،ر بودبرهورداای  هکه ا   رح و معیاری سنتی بسیار ار ند

تخریب و ساهتیان جدیید و فعویی بییارسیتان نقیوی      ،شتوهیند انق   اس می ایران
 شناسیی  باسیتان  جامعیۀ ) .کاشان در هیابان شهید رجایی در محل آن ساهته شده اسی  

 ( 1036 داد، دس  ا  را ت شگر محققی
 ۀدربیار  ،مسیافرت هیود بیه اییران    هنگیام  دیوالفوای فرانسوی اواهر قیرن گذشیته   

چنیین اتهیار عقییده     الدولیه  تییچۀ امین هووصهووص در بهسراهای کاشان و کاروان
چتی اس  که به هیم  ی کوها با ار این شهر وسیع اس  و سقف آن دارای گنبد: »کند می

یتیی ا  بهتیرین   . باشید  هایی اس  که مخزن ماک التجاره میی جا کاروانسرا پیوسته و جابه
اسی   ای  هاس  که شتل آن مانند منشور مربع القاعدای  هکاروانسرای تا ها  آن یها نیونه

 ۀورودی دارد. تیام بنا با آجر اسی ، در سیقف آن هیم سیه رو نی     و دو  ر  آن در  
، کویده و شیوش   اییران، ) «. ...کنید  میی بزرگ اس  که به قدر کافی محو یه را روشین   

 (125ص
 در دو  بقیه در پیرامیون   هیا  میانی دارد و حجره این تییچه یک هشتی و یک فضای

 ،مینظم دارد ای  هفضای تییچه، قاعد ترین استقرار یافته اس . فضای میانی یعنی مهمها  آن
ایین تقسییم در  یاق نییز      .اما شتل آن ا  اشتاک ساده و تعریف شیده هندسیی نیسی    

تیر   تر و مرتاع محسوس اس : هر سه قسی  فضا  اقی مدور دارد، اما  اق میانی بزرگ
 ( 5شتل : نک) .اس 

 
 (99نامه،   )گنج الدوله تیمچۀ امین: بر  سه گنبد 9شکل 
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دی ی ییز ها نظیری دارد که سلح آن را به تراف  تیام به آل  کم بندی یزدیهر  اق 

تر هیورده را آشیتار   ی تیراش هیا  چه تراف  ایین  یاق  هرد کرده و تراش داده اس . آن
و ای  هنورپردا ی  یبای فضاس .  یاق ترکیبیی اسی  ا  آجیر کاشیی فییرو        ،سا د می

، اند هبرچیده شدها  آن که امرو ه اکثر  ها فضا، سلح چوبی وسیع ارسی ۀالجوردی. در بدن
گاه به ) ی ترکیبی اس  ا  آجر، چو ، کاشی. فضای میانشود مینیز به این ترکیب افزوده 

ی ها به صورت معرق با نقوش هندسی در لچتی قوسصورت معقوی در  بقه باال و گاه 
 ۀ بقی  ۀهورده، بدن . سقف پرکار و تراشها ، سن  در ا ارهها  بقه پایین(؛ گچ در مقرنس

گرفته و در واقع بر تیام فضا سیلره یافته اس . در کف تییچه درس  باال را در هود فرا
بیا ی نیور، آ  و   جایی اس  بیرای   ،در  یر رو ن اصوی  اق، حوضی به شتل هش 

. سقف به آرامی به بدنه می پیوندد و  رح ی آنها اس  برای سقف  یبا و رو نای  هآیین
بیدین   .دهد می ها ریز نقش آن به تدری، جای هود را به اشتاک بالنسبه درش  نقش بدنه

  (65، صهیان) .آید می  و استواری به نیایش درترتیب ترکیبی ا  تراف

 
 (فرهنگی میراثسازمان آرشیو ) الدوله امینتیمچۀ  :9شکل 
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 ()همان الدوله تیمچۀ امیننمای از سق   :7شکل 

 
 (77نامه،   )گنج الدوله تیمچۀ امین: بر  گنبد ا لی 8شکل 

ی بیا ار و  هیا  عیزاداری اصینا  و هیئی     ،ارهنگی این تییچهی اجتیاعیها ا  ویژگی
ی میدانی در ماه محیرم  ها اس . بنا به بررسی مح ت ا را  در ماه محرم در این تییچه

ر ایین تییچیه بیه    هیئی  میذهبی د   60رو  عاشیورا بییش ا     ومحیرم   هووص دهۀ به
 نی که ا  مح ت شهر کاشیان   شوند و هتم مراسم عزاداری و سینه عزاداری مشغوک می

 ر  ی دو ها ی گذشته هیئ ها در ساک» .گیرد میدر این تییچه صورت  ،شود میشرو  
رفتند و در صیورت برهیورد لحظیاتی را     ها و ابتدای مسیر حرک  یتدیگر میشهر تا انت

هیر دو   ،پرداهتند. سپس با س م و صووات و فاتحه برای گذشیتگان  باهم به عزاداری می
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وح بیرادری و اهیوت در   ر کننیدۀ  دادند و ایین عییل  نیده    هیئ  به مسیر هود ادامه می
اسم سینه  نیی هیود را بیه پاییان     مر الدوله تییچۀ امیندر  ها یتن این هیئ  میانشان بود.

)بیا ار   .رونید  های دو مسیر را میی ی سقایی و سادات ابتدا و انتها رسانند و تنها هیئ  می
 (160تاریخی کاشان، ص

الدولهتیمچۀامینمشکالتومسائل.1ـ3
اقتویادی و   ،بیه مشیت ت کالبیدی، اجتییاعی     تیوان  میرا  الدوله تییچۀ امینمشت ت 

: قرارگییری نادرسی  چایخانیه در    ا  نید ا مشت ت کالبدی عبارت مدیریتی تقسیم کرد.
نامناسیب بیودن    ،کشیی بیرق   نیامنظم بیودن سییم    ،عدم اسیتحتام تییچیه   ،وسط تییچه
 و شت ت اجتیاعی شامل نداشتن نگهبان برای امنی  تییچیه م و ی بهداشتیها سرویس

 ،گذاری و ا  لحیا  میدیریتی   عدم سرمایه ،رون  ساب مشت ت اقتوادی شامل نداشتن 
فیزیتی   ت کالبدیشامل مشت ،بیشترین مشت ت .فرهنگی میراثعدم حیای  سا مان 

  (2شتل : نک) اس .

  

  
، وجود  نا ر زاید در ورودی الدوله تیمچۀ امین بندی و آسیب زدن آب به  ایق : تصاویر مربوط به  دم9شکل 

 ی اخیر)منبع: نگارندگان(ها ی اخیر(، مشکالت تأسیسات و... در سالها شد  در سال )چایخانه اضافهتیمچه 
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هایپژوهشیافته.4
یمراتبسلسلهتحلیلفرایند.1ـ4

ی ا  موضیو   مراتبی  سوسیوه ی، ایجاد یک ساهتار مراتب سوسوهتحویل  فراینداولین قدم در 
نشیان داده  هیا   آن و ارتبیاط بیین   ها ، گزینهها ، معیارها آن هد  که در مورد بررسی اس 

 (100ای، ص ی منلقهریز برنامهاصوک و مبانی . )شود می
 بدین ترتیب هواهد بود:   فرایندروش انجام 

تعیینضریباهمیتمعیارها.4-1-1
کییتی معرو  به  نهمعیارها باید دو به دو بایتدیگر مقایسه شوند. مبنای مقایسه، مقیاس 

 اس :   که بدین شرح باشد میمقیاس ساعتی 
 

 توضیح                     تعری             امتیاز
 دو معیار اهیی  مساوی دارند.                اهیی  مساوی             1
اهیی  ییک معییار کییی بیشیتر ا  دیگیری                اهیی  اندکی بیشتر             0

 اس .
 اهیی  یک معیار بیشتر ا  دیگری اس .                   اهیی  بیشتر             5
اهیی  یک معییار هیویی بیشیتر ا  دیگیری                اهیی  هیوی بیشتر             3

 اس .
بیشیتر ا  دیگیری    اهیی  یک معییار ملوقیاً                    اهیی  ملو              2

 اس .
 ی میانه وجود دارد.ها هنگامی که حال                   اهیی  بینابین     5،6،6،1
 ،اسی   6×6که در تحقیی  میا    n*nدر یک ماتریس  ها ی دو به دوی معیارها مقایسه

 . شود میثب  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدوله وتیمچه امین  

 بررسی میزان مطلوبیت
کارکردی...کاربردی  

 
                                                                                                                                      09 

 

 
 

را تقسییم مجییو    برای تعیین ضریب اهیی  هر معیار میانگین هندسیی هیر معییار    
کنیم. روش میانگین هندسی به دلیل دق  بیشتر میورد اسیتااده قیرار     میانگین هندسی می

 (جا )هیان .گیرد می
هاتعیینضریباهمیتگزینه.4-1-2

در ارتبیاط بیا هرییک ا      ها یک ا  گزینهیارها، برتری هربعد ا  تعیین ضرایب اهیی  مع
کییتیی  نُیه  مبنای این قضیاوت نییز هییان مقییاس      .گیرد میمورد قضاوت قرار  ها معیار

ساعتی اس  و روش نیز مانند مرحوه قبل اس  با ایین تایاوت کیه در ردییف وسیتون      
 .  گیرد میقرار  ها ماتریس، گزینه

هاتعیینامتیازنهاییگزینه.4-1-3
ا  توای  ضرایب اهیی  هر معیار یا  یر معیار و هر گزینه به ا ای هر معیار یا  یر معیار، 

اصیل ترکییب   »بیرای ایین کیار ا      .تعییین هواهید شید    هیا  گزینها  هریک امتیا  نهایی 
 که با رابلۀ  یر قابل محاسبه اس : شود میساعتی استااده  «یمراتب سوسوه

 ∑ ∑   (   )
 
   

 

   
 jامتیا  نهایی )اولوی ( گزینه  
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Wk = K   ضریب اهیی  معیار 

Wi = i   ضریب اهیی   یر معیار 
Gi j = i ۀامتیا  گزین j  معیار  یر با ارتباط در    

ها یا  ییر معیارهیا،   با معیار ها و با توجه به ارتباط گزینه ها امتیا  نهایی گزینه براساس
 .شود میدار یا بهینه انتخا   گزینه اولوی 

مراتبسلسلهتحلیلفرایندیراهکارهابااستفادهازبنداولویت.4-2
بهبیود  ی ا  مراتبی  سوسیوه ایجاد یک ساهتار  ،یمراتب سوسوهتحویل  فراینداولین قدم در در 

کیه درآن   اسی   الدولیه  تییچیۀ امیین  ی تجیاری  هیا  رکردی کیاربری ملووبی  کالبدی کا
 ،مسیئوه در رابله با ایین   .شود مینشان داده ها  آن بین و ارتباط ها گزینه ،ها معیار ،ها هد 
در رابلیه   هزینه،  مان، مشارک  و ضیرورت و  اند ا : وجود دارد که عبارتمعیار چهار 

 :  ا  اند عبارتارها تراهکه این  راهتار ارا ه شد 3با این معیارها 
   ها چایخانه در یتی ا  حجره ا جیوهعناصر پذیرایی قرارگیری  .1

   فرهنگی میراثمداوم و کنترک نظارت  .1

 برق   و تأسیسات ها بهبود  یرساه  .0

 سرویس بهداشتی   ا جیوهرفاهی افزایش تسهی ت  .6

   در تییچهبخش هووصی و دولتی گذاری  تشوی  سرمایه .5

  ها شتل و قدییی در حجره ی همها استااده ا  در  ا جیوهتوجه به سییا و منظر تییچه  .6

آمیو ش صینایع    بیرای یی ها متان عنوان بهی هالی ها ا  حجرههریک کارگیری  هب .3
 ...و بافی، گویم فرش ا جیوهدستی 
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 مراتب سلسلهتحلیل  فرایندبراساس  الدوله تیمچۀ امینکارکردی  راهکارهای بهبود مطلوبیت کالبدی: ۱نمودار 

 
مید کیه در نتیجیه اولویی      ه دس  آضریب اهیی  راهتارها ب براساس معیار هزینه

راهتاراوک، راهتارپنجم، راهتیار   ا : راهتار دوم، اند عبارتراهتارها براساس این معیار 
 (1جدوک : نک) .چهارم، راهتار ششم وفتم ، راهتارسوم

 
 هزینه معیار به توجه با راهکارها زوجی ۀمقایس :۱جدول 

ضریب 
اهیی  
 ها گزینه

میانگین 
 هندسی

راهتار 
 هاتم

راهتار 
 ششم

راهتار 
 پنجم

راهتار 
 چهارم

راهتار 
 سوم

راهتار 
 دوم

راهتا
 ر اوک

 هزینه 

   اوک راهتار 1 5 0 0 3 5 0 12/5 /12
   دوم راهتار 5/1 1 3 5 0/1 5 3 22/5 /11
   سوم راهتار 0/1 3/1 1 0/1 5/1 5/1 0/1 /11 /001
   راهتارچهارم 0/1 5/1 0 1 3/1 5/1 5 /6 /002
 راهتارپنجم 3/1 0 5 3 1 5 3 36/6 /11
   ششم راهتار 5/1 5/1 5 5 5/1 1 5/1 /66 /005
   هاتم راهتار 0/1 3/1 0 5/1 3/1 5 1 /03 /005

 منبع )نگارندگان(
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مید کیه در نتیجیه اولویی      ه دسی  آ براساس معیار  مان ضریب اهیی  راهتارها ب

ا : راهتیار اوک، راهتیار پینجم، راهتیار دوم و      انید  عبارتراهتارها براساس این معیار 
 (1جدوک  :نکچهارم ) ششم، راهتار هاتم، راهتار سوم، راهتار

 

 زوجی راهکارها با توجه به معیار زمان مقایسۀ :2جدول 
ضییریب 
اهییییی  

 ها گزینه

میییانگین 
 هندسی

راهتییار 
 هاتم

راهتییار 
 ششم

راهتییار 
 پنجم

راهتییار 
 چهارم

راهتییار 
 سوم

راهتییار 
 دوم

راهتییار 
 اوک

    مان

 راهتار اوک 1 3/1   0/1   5/1   3/1 5/1 0/1 3/1 /16
   راهتار دوم 3 1 3 5   0/1 5 3 12/3 /03
   راهتار سوم 0 3/1   1  0/1   3/1 5 0/1 /61 /03
 اهتیییییارر 5   5/1 0 1 3/1 5/1 0/1 /6 /000

 چهارم
 پنجم راهتار 3 0 3 3 1 3 5 3/10 /10

 راهتیییییار 5   5/1 5/1 5 3/1 1 5 /21 /003
   ششم

 راهتیییییار 0 3/1 0 0 5/1 5/1  1 /61 /005
   هاتم

  منبع )نگارندگان( 

مد که در نتیجه اولویی   ه دس  آمعیار مشارک  ضریب اهیی  راهتارها ببراساس 
راهتیار پینجم، راهتیار ششیم، راهتیار دوم،       :ا  اند عبارتراهتارها براساس این معیار 
 (0جدوک  :نک) .سوم، راهتار چهارم راهتار هاتم، راهتاراوک و
 مشارکت معیار به توجه با راهکارها زوجی مقایسۀ :۳جدول 

اهییی    ضریب
 ها گزینه

میانگین 
 هندسی

راهتار 
  هاتم

راهتار 
 ششم

 راهتار
 پنجم

 راهتار
 چهارم

راهتار 
 سوم

راهتار 
 دوم

راهتار 
 اوک

 مشارک 

 راهتار اوک 1 5/1 0/1    0/1 3/1 3/1 0/1 /01 /001
 راهتار دوم 5 1 5 5 0/1  5/1 5 50/1 /010
 راهتار سوم 0 5/1  1   0/1 5/1    5/1 0/1 /1 /001
 راهتار چهارم 0 5/1 0 1 0/1    3/1 0/1 /6 /0011
 راهتار پنجم 3 0 5 0 1   5/1 5 1/6 /011
 راهتار ششم 3 5 5 3 5 1 5 1/10 /012
 راهتار هاتم 0   5/1 0 0   5/1   5/1 1 /63 /000

 منبع: محاسبات نگارندگان
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اولویی    ،مد که در نتیجهآدس  ه براساس معیار مشارک  ضریب اهیی  راهتارها ب
ا : راهتار دوم، راهتیار پینجم، راهتیار چهیارم،      اند عبارتراهتارها براساس این معیار 

 (6جدوک  :نک) .راهتار ششم، راهتار هاتم، راهتار اوک، راهتار سوم
 

 ضرورت معیار به توجه با راهکارها زوجی مقایسه :4جدول 
 اهیی   ضریب
 ها گزینه

 میانگین
 هندسی 

 راهتییار
 هاتم

 راهتییار
 ششم

 راهتییار
 پنجم

 راهتیییار
 چهارم

 راهتییار
 سوم

 راهتییار
 دوم

 راهتار
 اوک

 ضرورت

 راهتار اوک 1 3/1 0   5/1 3/1  5/1 0/1 /16 /0006

 راهتار دوم 3 1 5/1 5 5 5 3 21/5 /012
 راهتار سوم    0/1 5 1   0/1  5/1 3/1  0/1 /16 /0005
راهتیییییار  5   5/1 0 1 5/1 5 0 30/1 /005

 چهارم  
 راهتار پنجم 3 5/1 5 5 1 5 5 60/5 /015
راهتیییییار  5 5/1 3 5/1 5/1 1 5 05/1 /000

 ششم 
 راهتار هاتم 0 3/1 0 0/1 5/1 5/1 1 /01 /001

 منبع )نگارندگان(
 

هاتعیینامتیازنهاییگزینه.1ـ2ـ4
 :نیک ) .آیید  میی دسی   ه با جیع نیودن امتیا ها در هر سلر مجیو  امتیا  هر راهتار بی 

ییب بیشیترین امیتیا  را در میدک     تبه تر پنجم ( بر این اساس راهتار اوک، دوم و5جدوک 
ی تیر  مهیم ند. بنابراین این راهتارها ضیرورت و اولویی    دار مراتب سوسوهتحویل  فرایند

 نسب  به بقیه راهتارها دارند.
 مراتب سلسلهتحلیل  فرایند: امتیاز نهایی راهکارها در مدل 9جدول 

 ضرورت هزینه  مان مشارک  ضرورت مجیو 
 راهتار اوک /12 /16 /001 /0006 /05

 راهتار دوم /11 /03 /010 /012 /01
 راهتار سوم /001 /006 /001 /0005 /0035
 راهتار چهارم /002 /000 /0011 /005 /015
 راهتار پنجم /11 /10 /011 /015 /15
 راهتار ششم /005 /003 /012 .000 /006
 راهتار هاتم /005 /005 /000 /001 /016
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گیرینتیجه.5
راهتارهیایی   ۀارا ی  و الدولیه  تییچۀ امینمعرفی و شناه   ،هد  اصوی در این پژوهش
 فراینید  یی   بوده اس .سنتی ی تجاری ها کارکردی کاربری برای بهبود ملووبی  کالبدی

 فراینید که با استااده ا  مدک  جه به معیارهای مشخ  ارا ه شدراهتارهایی با تو ،تحقی 
ی ایین راهتارهیا پرداهتیه شید. در نتیجیه      بنید  اولوی ( به AHP) مراتب سوسوهتحویل 
 ا : اند عبارتراهتارها براساس مجیو  معیارها ی بند اولوی 
   ها قرارگیری چایخانه در یتی ا  تییچه .1

   فرهنگی میراثنظارت مداوم  .1

 گذاری در تییچه  تشوی  سرمایه .0

یی جهی  آمیو ش صینایع    ها متان عنوان بهی هالی ها ا  حجرههریک بتارگیری  .6
 ...و بافی، گویم فرش ا جیوهدستی 

 افزایش تسهی ت .5

   ها شتل و قدییی در حجره ی همها استااده ا  در  .6

 ی برق  ها بهبود  یرساه  .3
یشهریریزبرنامهۀگذاریدرحوزسیاسترهنمودهاییبرای.1ـ5

 ( بیه راهتارهیایی اشیاره   AHP) مراتب سوسوهتحویل  فراینداین ملالعه با استااده ا  مدک 
د در توانی  میان شهری قرار گیرد. رهنیودهایی  یر ریز برنامهد مورد توجه توان مید که کر
 ی آتی مورد توجه قرار گیرد:ها س  گذاریاسی

ی هیا  بافی   شیدۀ  موضوعی کیه ضیرورت فرامیوش    فرهنگی میراثت مداوم نظار -
ی سنتی و ها حاظ و مرم  این سرمایه ۀاهتیام در  مین کشور اس . بنابراین تاریخی
 ریزان قرار گیرد. د مورد توجه برنامهتوان میمعنوی 

د بیه جیذ    توان می گذاری آتی در تییچه سرمایه .گذاری در تییچه تشوی  سرمایه -
ار آوری  د ووشی اقتوادی این منلقه  ، موجب رشد و توسعۀدهجهانگردان کیک کر

 موی را به هیراه داشته باشد.

 صینایع  آمیو ش  بیرای  ییها متان عنوان به هالی یها حجره ا هریک  کارگیری هب -
ی شیغوی جدیید و   هیا  که منجر به ایجاد فرصی   ...و گویم بافی، فرش ا جیوه دستی

 .شود میهیچنین سبب جذ  گردشگران و آشنایی با صنایع دستی شهر کاشان 
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. حایظ معییاری و احییای آن    ها شتل و قدییی در حجره ی همها استااده ا  در  -
 د.به این منلقه کیک کن و جذ  جهانگردان تییچه د به جذابی توان می

 
ها:نوشتپی
الدوله پسر میر ا مهیدی اسی  کیه     الیوک، امیر حضور و امین به امینالدوله کاشی موقب  هان امین فرخ. 1

ق در کاشان متولد شد. وی در آغا  جوانی ا  کاشان به تهران آمید و وارد دربیار فتحعویی    1122در ساک 
شیاه بیه او لقیب فیرخ      رد عنای  پادشاه واقع شد. فتحعویشاه قاجار شد و به ها ر هوش و بکاوتش مو

خووص بیود؛  شاه جزء عیوه هووت و پیشخدم  مشاه و محید پادشاهی فتحعوی ۀدورهان در  داد. فرخ
. او بعید ا  میدتی   دش ن و محارم شاه محسو  میاشاه هیوی ترقی کرد و ا  مقرب ولی در  مان ناصرالدین

امین هووت شد به این صورت که ر یس پیشخدمتان و فراشان هووتان و به  یور کویی کارمنیدان دربیار     
الدوله رسیم شید.    هان امین فرخ ۀسولن  محیدشاه به بعد در هانواد امین هووتی را ا   مان شد و سی 
هیان بیگوربیگیی    ق برای حل شورش مردم سیاری عوییه حیاکم ما نیدران )فضیوعوی     1151وی در ساک 

ن بیه  ق بیرای سیامان بخشیید   1150قرابانی( عا م ساری شد و غا وه را هتم به هیر کرد و بعید در سیاک   
جا شد و اوضا  را سامان داد و مدتی نیز در اصاهان ماند. چند ساک بعید در  آشاته اصاهان عا م آن اوضا 
مور شد، به آنجا رفی  تیا بیه رتی  و فتی       أام کردن گی ن ا   ر  محید شاه مق با  برای آر1156ساک 
، و بیه  یویک شید  ال ق موقب بیه امیین  1131هان در ساک  جا بود. فرخور گی ن بپردا د. وی هش  ماه آنام

ده شید تیا بیا سیایر انگوسیتان      شاه رسید. بعد ا  مدتی او به استامبوک فرسیتا  اهذ نشان توویر ناصرالدین
)در کتا  تیاریخ کاشیان نسیب     غااری هان فرخق 1130د. در ساک نکها م قات و مذاکره  عثیانی ۀدربار

به وسا   امپراتور فرانسه، بیرای میذاکره    ( (016صایشان به ابوبر غااری بکر شده اس )تاریخ کاشان: 
پاریس بین او و سایر انگویس انعقاد یافی  و قیرار    ۀمعاهد ،با سایر انگویس به پاریس رف  و در آهر کار

ها بنادر و جزایر ایران را هالی کند و ایران نیز سپاه هیود را ا  هیرات و افغانسیتان بییرون      شد که انگویس
نظیر کنید و در حیل     صیر  هیا   آن ها ا  هر گونه ادعایی نسب  بیه  بشناسد و بعدرا ها  آن ببرد و استق ک

اهت فاتی که بین ایران و افغانستان برو  نیاید، ایران بایید بیه حاکییی  انگوییس راضیی گیردد. بعید ا         
چنین چند صیباحی در پیاریس و لنیدن      ایران به  ور کل جدا شد. او هیافغانستان ا ،امضای این قرارداد

یعنی و یر دربار، مهیردار   ،اارت استامبوک به سی  و ارت حضورم  داش . او پس ا  با گش  ا  ساقا
الدوله اعیزام چهیل و    امین ۀظا  اقدامات مهم و قابل م ح .اس  عیوه هووت شاه بر قرار گردیدشاه و ری

 ین شیاه انجیام گرفی .   دو نار ا  محووین ایرانی به فرانسه بود که به پیشنهاد نامبرده و موافقی  ناصیرالد  
استعداد بود و چون در دربار سه شاه مشغوک بیه کیار بیود، بیرای هیود تجربییاتی       وی مردی  یر  و با

)محیید محییدی، هانیدان     آمده اسی . ها  آن اندوهته بود. او دارای پن، پسر بود که شرح حاک دو تن ا 
منویو    الدولیه  امیین پس ا  با گش  ا  اروپا به لقیب   هان فرخ (http://www.pajoohe.com، 1غااری 
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به عضوی  دارالشورای کبرا)مجوس و رای دربیار اعظیم( در آمید. بیا انتویا        ق1136شد. او در ساک 
اما پس ا  مدتی دوبیاره بیه    ،ا  مقام درباریش هوع شد و به کاشان رف  الدوله امینمحیدهان سپهساالر، 

 ا جیویه  ؛کاشان و توابیع ایین شیهر اقیدامات عیرانیی بسییاری انجیام داد        در الدوله امین دربار با گش .
بیه میا   : »دهد میساهتن تعداد بسیاری کاروانسرا و قنات در منلقه کاشان که جییز موریه اینگونه گزارش 

ی هیا  صید و پنجیاه قنیات در جیای     ،حتوم  این بخش ا  کشور را داشته الدوله امینگاتند ا   مانی که 
)سیارنامه جیییز مورییه برگرفتیه ا      .«  ین دش  کنده که بهای هر کدام سه هزار تومان اس ...گون ا گونه

 الدولیه  امیین  1153ق ستته کرد و ماووج شید. در سیاک   1156در ساک  (156کاشان در گذر سیاحان، ص
درگذشی    1155صار 15دوم شد و  بیبان ا  بهبودی او قلع امید کردند و سرانجام وی در  ۀدچار ستت
 )کاشیانیان  .شخوی هود در قم، در جوار حرم حضرت معوومه)س( بیه هیا  سیپرده شید     ۀو در مقبر
 (010گوستان، ص کاخ هانه آلبوم روای  به نامدار
(، 1055ا : بیگویری )  انید  عبیارت با ار ملالعات  یادی انجام شده اس  که برهی ا  این منابع  ۀدر  مین .1

و جوانیب مختویف آن   هیا   آن بررسیی انیوا  با ارهیای ایرانیی و توصییف     ، بیه  «با ارهای ایران»ۀ در مقال
 پرداه  و سپس انوا  مشاغل موجود در با ار و سیر و آن را مورد بررسی قرار داد.  

بیه بررسیی سییر تیاریخی     ، جغرافیا و کارکردهای با ار کرمیان عنوان  (، در کتا  هود با1036) پوراحید
آن پرداهته و سپس بنیان و اقتواد کارکردهای سینتی بیا ار کرمیان را     پیدایش با ار پیدایش شهر کرمان و

ضین بررسیی کویی   ، با ار بزرگ اصاهان(، در کتابی با عنوان 1056) مورد بررسی قرار داده اس . شاقی
اشاراتی نیز به دیگیر با ارهیای سینتی     ،آن کتا  در با ار، به معرفی تاضیوی با ار اصاهان مبادرت کرده و

وییژه بیا ار اصیاهان را میورد بررسیی قیرار داده        معیاری با ارهای ایران، به آثار تاریخی و داشته وایرانی 
بیا  « تعامل سا ه و معیاری در هوی  کالبدی بیا ار ایرانیی  » هود با عنوانۀ (، در مقال1056) شریای اس .

توایی  بیا سیا ه را میورد     ی فضیایی بیا ار در   هیا  ار شهای با ارهای اصاهان، تبریز و تهیران،   بکر نیونه
 تأکیید های امرو ی را میورد   بررسی و درس بزرگ معیاری ایرانی در هیاهنگی سا ه و معیاری در سا ه

 )میورد: بیا ار   تحیوالت با ارهیای ایرانیی اسی می    » ای با عنوان (، در مقاله1052) قرار داده اس . سرا ی
با ار یزد و جوانب مختوف آن پرداهتیه و بیه   روش توصیای، تاریخی و کیی، به بررسی اجزای  ، با«یزد(

شهر اس می در یزد هیچنان اعتبار کالبیدی و اجتییاعی   ۀ شاهو عنوان بهاین نتیجه رسیده اس  که با ار 
ۀ (، در مقالی 1020) ی میدرن تجیاری نیسی . نجایی    ها گاه فعالی  ، اما جووهمناسبی را در هود نهاته دارد

، با بییان اصیوک پاییداری در معییاری     «با ار وکیل شیرا ( موردی: ۀ)نیونبررسی پایداری در با ار ایرانی »
 شوند.   وک به ندرت در باف  جدید لحا  میباف  سنتی و باف  جدید معتقد اس  که این اص
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 الدوله پیوس : تواویر تاریخی و گردشگری تییچۀ امین
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woodcut no. 95 after photograph, in J. Dieulafoy, La Perse, la Chaldée et 

la Susiane: Relation de voyage, Paris, 1887 (orig. h. 35 cm), unnumbered 
plate between pp. 194 and 197. Courtesy of the Rare Book and Manuscript 
Library, Columbia University in the City of New York. And 
http://hamgardi.com 

 
 منابع  

 ،تهیران ، انجیین آثیار و مایاهر فرهنگیی،     0چحسن نراقیی،   ،های کاشان و نلنز آثار تاریخی شهرستانی 
1051. 
شیناس و   اصیغر حی    ،«ی فیا ی مراتبی  سوسوهتحویل  فرایندار یابی عیوترد با روش امتیا ات ا   ری  »ی 

 .1056، 33بیستم، شیاره  ، دورۀدانش و مدیری فوونامه  سعیده کتابی و محیدرضا داوری،
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 .1055، انتشارات پیام، 5، سیدحسن معوومی اشتوری، چای ریزی منلقه اصوک و مبانی برنامهی 
 ،تهیران دانشیگاه تهیران،   ، 6چوشی،  عوی فره دیدالفوا و شوالیه دونور، ترجیۀ  ان ،کوده و شوش ایران،ی 

1062. 
 .1055، 161 ، شیارۀو مردم هنراساندیار بیگربیگی، مجوه  ،«با ارهای ایران»ی 
مرکز اصاهان شناسی و هانیه   سیروس شاقی، سا مان فرهنگی تاریحی شهرداری، ،با ار بزرگ اصاهانی 

 .1056مول، 
 .1055، محسن نیا ی و فهییه استرکی، نشر دعوت، با ار تاریخی کاشانی 

 .  1053ه تهران، ، انتشارات دانشگا5، وحید قبادیان، چبررسی اقوییی ابنیه سنتی ایرانی 
نجییه نجایی، مجیوعیه مقیاالت      ،«با ار وکیل شییرا (  بررسی پایداری در با ار ایرانی )نیونه موردی:»ی 

 .1020، مرکز آمو شی و فرهنگی سیا، هیدان، هیایش معیاری پایداردومین 
دانشیگاه   اده رون ، دانشگاه تربیی  میدرس،    ، حسن بیکی فیزیتی جه  احیای باف  قدیمریز برنامهی 

 .عووم انسانی
 .1053 ،تهرانکتا  دانشگاهی، محیدرضا مهرگان،  ،پژوهشی عیویاتی پیشرفتهی 
 .1056 ، امیرکبیر، تهران،1چعبدالرحیم ک نتر ضرابی، به کوشش ایرج افشار،  ،تاریخ کاشانی 
محیدحسیین سیرا ی، در فویونامه     ،«اسی می )ملالعیه میوردی بیا ار ییزد(      تحوالت با ارهای ایرانی»ی 

 .1052دوم،  ، شیارۀاس می ملالعات شهر ایرانی
، تهیران اصغر توفیقی، سا مان مدیری  صینعتی،   توماس ساعتی، ترجیه عوی ،سا ی برای مدیران توییمی 

1035. 
احسیان شیریای، مجیوعیه مقیاالت اولیین       ،«تعامل سا ه و معیاری در هویی  کالبیدی بیا ار ایرانیی    »ی 

 .1056، سیویویتا، سا ه معیاری مرجع دانشکنارانس 
 ۀ، شییار هنیر و معییاری  فا   توحییدی، مجویه    ،«شناسی محققی ت شگر را ا  دس  داد جامعه باستان»ی 
 .  1036 ، بهار15
ه الدولی  حاجبی ها با تییچهجایگاه عناصر تزیینی تییچه بزرگ با ار قم در عور قاجار بررسی تلبیقی »ی 

رسیانی و   ا ی   تخووی ۀ ، ماهنامهنر ماه، سیانه وفایی و فرینا  فربود، کتا  «کاشان الدوله امینتهران و 
 .  1020، بهین 161ۀ ، شیارنقد و بررسی کتا 

 .1036شناسی،  ید پوراحید، انتشارات مرکز کرماناح ،جغرافیا و کارکردهای با ار کرمانی 
 http://www.pajoohe.com محید محیدی، ،1غااری هاندان ی 
، میدیری  جیشیید صیالحی صیدیقانی، فویونامه      ،«AHP یمراتب سوسوهتحویل  فرایندرویترد ریاضی »ی 

 .1050، 01و  01شیاره 
 .1055آ یتا رجبی، شهر آگاه، تهران،  ،شناسی با ار ریخ ی 
، فرهاد تهرانیی، مجیید   پا ولو پرفیدو، «کاشانی الدوله امینتییچۀ ستاره در حاشیه برداش   یر آسیان پر»ی 
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   .1020، 50 ۀ، شیارصاهراسخی، نشریه 
 .1056، ابولقاسم سری،  وس، سارنامه جییز موریهی 
اکارت اهور ، ترجیه و تحریر حسین ضیا توانیا و مویلای میومنی، در فویونامه      ،«شهر شرق اس می»ی 

 .1030، 01، شیاره تحقیقات جغرافیایی
رییزی   روی، ترجیه حسیامیان و دیگیران، شیرک  پیردا ش و برنامیه     ها دیوید ،عدال  اجتیاعی و شهری 

 .1036شهری، تهران، 
 .1032پور، دانشگاه امیرکبیر،  حسین قدسی ،AHPی مراتب سوسوهتحویل  فرایندی 
 .1052، محیود سا ع، نشر دعوت، کاشان در گذر سیاحانی 
 حسین محووجی، بنیاد فرهن  کاشان. ،روای  آلبوم هانه کاخ گوستانکاشانیان نامدار به ی 
 .1051، 61 -50 اده، تهران، صاحه  عادک آبر و عوی رجب ،کاربردی گیری توییمکتا  ی 
، حاجی قاسیی، مرکز اسناد و تحقیقات دانشتده معیاری و شهرسا ی دانشگاه شیهید بهشیتی،   نامه گن،ی 

 1050بخش دوم، بناهای با ار، 
  اده، نخسیتین کنگیرۀ   حسین اسییاعیل   ،«هیای شیهری تیاریخی    مدیری  شهری و سیاماندهی بافی   »ی 
 .1055)چتیده مقاالت(، انتشارات یادآوران،   راحی شهریالویوی  بین
 ا ی و عویی عابید اده، نخسیتین کنگیرۀ    آ اده ابراهییی کارگر شییر  ،«معاصرسا ی با ار سرشور مشهد»ی 
 .1055)چتیده مقاالت(، انتشارات یادآوران،  شهریالویوی  راحی  بین
 .1065محید یوسف کیانی، تهران،  ،نظری اجیالی بر شهرنشینی و شهرسا ی در ایرانی 

- best practice-Analysis of bank Branches: An Application of DEA in a large 
Canadian”, c.schaaffnit, D.Rosen, and j.c.paradi, European Journal of 
operations research, vol. 98, pp.269-289, 2004. 

- La Perse, la Chaldée et la Susiane, M, Jane. Dieulafoy, : Relation de 
voyage, Paris, 1887 

 

 
 
 


