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 * رسول حیدری سورشجانی

 **محمدی اکرم
  

 :چکیده
قوومی رر ناواش شهرسوازی     ترین واحد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و های شهری، کوچک محله

ی، روزگاری محل تبلور پویایی روند. محالت شهرهای اسالم و اسالمی به شمار می سنتی ایرانی
اند و اکنون بوه سوبع عودش مراارسوازی کالبود و       اجتماعی و اقتصاری رر حیات شهری بوره

اند. محلۀ محتشم یکوی از هفوت محلوۀ     رو شده های متردری روبه های موجور، با آسیع فرالیت
ری زموین  هوای کوارب   تاریخی کاشان است که رر این تحقیق، به بررسی و مررفی آن و ویژگوی 

رختران، ررب یالن، سرپله، سرسون،،   شهری رر زیرمحالت پاپک، پامنار، پشت عمارت، چهل
هوای پوژوهش حا،ور،     شوور. از یافتوه   قند(، کلهر، محتشم و میرنشانه پرراخته می قن )سی سی

شناسایی و مقایسۀ انواع کاربری ارا،ی زیرمحالت محتشم، کیفیت ابنیه رر ایون زیورمحالت و   
یه و نوع عملکرر فرلی متس ناسایی مراکز زیرمحالت این محله، بناهای شاخص، وجههمچنین ش

                                                           
 /دانشگاه کاشان یعی و علوم زمیناستادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشکده منابع طب *

rasol_heidary@yahoo.com 

 /ریزی شهری گرایش نوسازی و بهسازی دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی  **
mohammadi.am14@gmail.com 

 (15نامه کاشان، شمارۀ هفتم )پپاپی  پژوهش
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های جدید که برای ورور خوررو، بافت آن موورر   کشی است. این محله قبل از خیابان این مراکز
جراحی قرار راره شد، رارای نااش منسجم کالبدی، اجتماعی، اقتصاری و فرهنگی خاص خوور  

انبار رر اکثر زیورمحالت وجوور    امامزاره وآب مذهبی ازجمله مسجد و های بوره است. کاربری
اند. با بررسی و،ریت کاربری زموین شوهری، زیورمحالت     رارر و مرکز محالت را تشکیل راره

 بیشترین رراد مخروبه را رر بین زیرمحالت رارند. ،میرنشانه   محتشم، پامنار و

 محتشم، کاشان.زمین، فرامحله،  کاربری محله، ها: کلیدواژه
 
 مقدمه. 1
 . بیان مسئله1ـ1

 ایدران  در شدهرهای  و اجتمداعی  کالبددی  های عرصه عنوان به  از دیرباز شهری های محله
 که آمدند شمار می به شهرها و جغرافیایی عملکردی اجزای عنوان  به و بوده است مطرح
. (02: 6831همکداران    و رهنمدایی ) اندد  داشدته  شهرها اجتماعی در حیات اساسی نقش
 اجدزای  از و بدوده  اسدممی  شهرهای در اجتماعی اصلی روابط واحد یک عنوان  به محله

 داشته آن دخالت در اقتصادی فرهنگی و فضایی  عوامل شده و تشکیل می و فرعی اصلی

و  تأسیسدات  تمدامی  هدا  از محلده  هریدک  .(4: 6838چابدک    صدفری  و لطیفدی ) اسدت 
 را  ...و گرمابده مسدجد    انبدار   آب از بازارچده   اعم خود ناساکن نیاز مورد ۀاولی تجهیزات
ارتبدا    وبدود   برخدوردار  مراتبدی  سلسدله  از نیدز  محله ارتباطی های راه ۀشبک .دربرداشت
 قدرن  از اوایدل  شدهری  هدای  . ساختار محلهکرد می برقرار هم  با را محله مختلف فضاهای
 در. اسدت  تغییدر یافتده   شددت  به  گذشته دهۀ در چند شد و به خصوص دگرگون بیستم
 اقتصادی  اجتمداعی  سیاسدی   در مناسبات که بسیاری دگرگونی  بر   عموه یادشده  مقطع
 بدا  همدراه  شهرنشدینی  شدتابان  پیوست  گسدتر   وقوع به در ایران آن تبع و به  جهان در

عملکدرد    و سداختار   در تغییدر و تحدو    ای خدود  اردر عمدده    نوبۀ  نیز به مدرنیسم رواج
 نظدام  آنکده  بددون  پاشدید  از هدم  ای محله سنتی نظام. گذاشت بر جای های شهری حلهم

. بدالطبع  (06: 6831و همکداران    رهنمدایی ) شدود  آن جدایگزین  کامل صورت به  جدید
هدای   سدا   در رو شددند.  های متعدددی روبده   های تاریخی با آسیب محمت قدیمی شهر

 هدا  مباحد    محلده  مسدالل  حل های یوهو ش سازوکارها یافتن برای وجو اخیر  در جست
اند که لزوم توجه و شدناخت عناصدر    شده مطرح  شهر به مربو  علوم ادبیات متعددی در
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د اسممی و احیای این محمت در شهرهای تاریخی  های محمت قدیمی ایرانی و ویژگی
ه دد اسدممی  از هفدت محلد     شود. بافت قدیم شهر کاشان با الگدوی ایراندی   را متذکر می

هدای کالبددی    محتشم است که از لحدا  ویژگدی   6ها فرامحلۀ شده که ازجمله آن تشکیل 
فعدا   دارای ارز  بسدیاری    انبارها و وجود مراکدز محدمت   معماری بناها  گذرها  آب

های نخسدتین قدرن حا،در  مدداخمت وسدیع و بعضدا         بافت باارز  از سا  نیا است.
تغییر مناسبات اجتماعی  اقتصادی و فرهنگی پنجاه ویرانگری را تجربه نموده که در کنار 

های ذاتی و نیازهای زنددگی   سا  اخیر و عدم معاصرسازی بافت قدیم با توجه به ارز 
امروزی  موجبات فرسودگی کالبدی و عملکردی آن را فراهم کرده است که لزوم توجده  

حلیدل کداربری   در نظدر دارد بده ت   پدژوهش  شود. این به شناخت این محله را موجب می
های مرکز زیرمحمت فرامحلۀ محتشم کاشدان  بده منظدور     ارا،ی  کیفیت ابنیه و ویژگی

بافدت بداارز     بپدردازد.  سدازی ایدن محلده    دستیابی به راهکارهایی برای بهبود و بازنده
ای نیست. وجود مواری  فرهنگی و آرار باسدتانی   فرهنگی کاشان  بافت ناشناخته تاریخی

ر این محدوده  گذرها و معابر واجد ارز  معمداری و فرهنگدی  مرکدز    بسیار پرشمار د
های بافدت افدزوده اسدت. بده همدین دلیدل         شهری فعا   بر ارز  های محمت و محله

بندابراین   ؛این بافت دارای اهمیت اسدت  سازی شناسایی و تم  در جهت احیا و بازنده
دیم شدهر کاشدان ازجملده    ،رورت دارد با مطالعۀ کاربری زمدین در محددودب بافدت قد    

زیدرمحمت و   فرامحلۀ محتشم  شناخت کیفیت ابنیدۀ ایدن فرامحلده و شناسدایی مراکدز     
های بافت و ایجاد تعداد  در   ها به ساماندهی بهتر شیوب استفاده از زمین عملکرد فعلی آن
سازی مراکز محمت و بهسازی و نوسدازی   در سطح محله و بازنده ها تخصیص کاربری

 خته شود.محله پردا
 قیتحق اهداف. 2ـ1

هدای اصدلی    از ویژگدی عندوان یکدی     الف. شناسایی مرکز زیرمحمت  محلۀ محتشم بده 
 د اسممی؛  شهرهای ایرانی

ب. بررسددی و،ددع موجددود کدداربری ارا،ددی زیددرمحمت محلددۀ محتشددم و شناسددایی 
 های کاربری در زیرمحمت. ویژگی

 قیتحق روش. 3ـ1
حلیلی و از نوع کاربردی است که با اسدتفاده از رو   ت صورت توصیفی  رو  تحقیق به
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اطمعدات    ای و پیمایشی  از قبیدل مصداحبه و مشداهده  بده گدردآوری      اسنادی  کتابخانه
محمت  محددودب محدمت و    تسمیۀ  پرداخته شده است. ابتدا اطمعات اولیه شامل وجه

رداری از طریدق  شده توسط شه تطبیق محدودب عرفی محمت با محدودب محمت معرفی
هدای ارا،دی هدر محلده بدا اسدتفاده از        مصاحبه و مشاهده به دست آمد. سپس کداربری 

های مورد نیاز  کمبودهدا و ویژگدی    محاسبه شد. در پایان با بررسی کاربری GISافزار  نرم
 های هر محله مورد بررسی قرار گرفت.   کاربری

   قیتحق ۀنیشیپ. 4ـ1
 و،دعیت  ارزیدابی  و تحلیدل  عندوان  بدا  در پژوهشی  6838در سا   حاتمی و همکاران

 ارا،ی یکاربر اجمالی بررسی ،من  زاهدان شهرپنجاه  ۀمحل در شهری ارا،ی کاربری
 در هدا  کداربری  و،دعیت  بررسدی  و تحلیل به  مشخصبه طور  زاهدان  شهر در یشهر
 .اندد  ردهک پیدا دست کمبودها این علت و کمبودها به و  پرداخته زاهدان شهر پنجاه ۀمحل

 شدهری  محمت فضایی طراحیبا عنوان  در پژوهشی  6830در سا   غممی و همکاران
 مدتن  تحلیل رو  با استفاده از  اسممی ایرانی شهرهای در اسمم دین اصو  بر تأکید با
 ایدن  بآمدد  دسدت  بده  نتدای   از. اندد  گام برداشته ها داده تحلیل و  تجزیه در جهت محتوا و

 و شدده  انجدام  تحقیقدات  و اصفهان مکتب موجود در یها داده امتزاج به توان می پژوهش
تدوان در طراحدی محدمت شدهری      د که مدی کراسمم اشاره  مبین اصو  باها  آن مطابقت
 بازشناسدی در پژوهشی با عنوان   6836در سا   د. کیانیان و امجدیاندااستفاده قرار  مورد
بدا اسدتفاده از     شهری بجدار نقش از گیری بهره با ایرانی شهر سنتی های محله در هویت

بده بررسدی و     ای و اسدنادی  کتابخانده  ۀمطالع تحلیلی و با رو  تحقیق کیفی و توصیفی
 بگیری از نقش جدار های مسکونی بافت شهر ایرانی با بهره واکاوی مفهومی هویت محله

فضای  عنوان  بهشهری پرداخته و راهکارهایی برای القای این هویت در فضاهای شهری 
در   6836در سدا    . باسدتانی راد اندد  دادهزندگی جمعی انسان در تحقیقدات آندی ارالده    

های محلده   ویژگی  اسممی نخستین هایسده ایرانی شهرهای در کویپژوهشی با عنوان 
و  هدای محلدی   نوشدته  هدای نخسدتین اسدممی براسدار تداری       در شهرهای ایران سدده 

بخدش  ترکیدب اجتمداعی و مدذهبی و فضداهای       اصر هویتجغرافیایی و با تأکید بر عن
در سدا    . پورموسدوی و امیندی  بررسی کدرده اسدت  عمومی مانند مسجد  بازار و میدان 

کاربری ارا،ی شهری بدا اسدتفاده از    ۀبه بررسی تخصیص بهین خود   در پژوهش  6833
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GIS  تدب مرا سلسدله  براسدار  محلده  سدطح  در عمومی سبز فضای کاربری تحلیل بهو 
در پژوهشدی    6833در سدا    آبادی و وفایی زنگی .ندا پرداخته کاربری نوع این کارکردی

موجدود   تیو،دع  ۀهدد  مطالعد   بدا   به تحلیل کاربری ارا،ی بافت قدیم شهر کاشدان 
 یتدراکم  پراکنددگ   سرانه  وسعت  یبررس و یخیتار بافت بمحدود در نیزم های کاربری

 هدا  کداربری  صیتشخ در تعاد  جادیا و کمبودها ییو شناسا بافت یها کاربری از کیهر
پدژوهش   نیا  ینتا . ازندا پرداخته این بافت بمحدود درها  آن ییکارا و تیاهم به توجه با
 در داخدل ( بدازار ) یتجدار   یادار کداربری  مانند ها  کاربری یبرخ که دکر اشاره توان یم

 و جدذب  هدا  کداربری  ریسا به نسبت که  طوری  به  هستند فراشهری عملکرد یدارا بافت
 دارندد  وجدود  بافت داخل در ها کاربری یسر کی نکهیا ،من. دارند یشتریب سفر دیتول
 گذارند. می مجاور قطعات ریسا بر مثبت ریتأر که
 مطالعه مورد ۀمحدود. 5ـ1

 باال  مشهد پشت محمت شامل یمیقد ۀمحل شش به کاشان شهر یخیتار بافت بمحدود
 نییپدا  مشدهد  پشدت  و محتشدم  اصفهان  و درب میراحمدسلطان  نصور م طاهر و بازار 

 شدهر  بفرسدود  بافت بمحدود اعظم بخش که یمیقد محمت بمحدود. است تقسیم شده
 های خیابان به شما  از که است هکتار 1163 مساحت یدارا  شود می شامل زین را کاشان
 بده  از غدرب  د یجمشد  الددین  غیاث و یثربی های خیابان به جنوب از  یکاشان و یطالقان
 یتمدام  محمت  نیا. است محدود شده مممحسن ابانیخ به شرق از و ممحسن ابانیخ

محلدۀ  گرفته اسدت.   بر در 6822 سا  تارا  شهر ۀتوسع بعمد بخش و قاجار دوران شهر
اهلل شریف در غرب  خیابدان محتشدم کاشدانی در     فاصل خیابان ممحبیبدر حدّ محتشم

 الدین جمشید در جنوب قدرار گرفتده اسدت    شما   خیابان اباذر در شرق و خیابان غیاث
ندک:  ( )4 :6833ران و همکداران   ید ا یشدهر  یبهسداز  و عمران یتخصص مادر شرکت)

 (.6شکل 
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 ترسیم: نگارندگان(): موقریت جغرافیایی محلۀ محتشم (1)شکل 

 
 پژوهش اصطالحات و فیتعار م،یفاهم. 2
 محله. 1ـ2

شدده  بده وجدود      در یک فضای جغرافیایی خاص تشدکیل که های مجاور  محله از خانه
دارندد و بدا    مسدکونی را  ۀهمان احسار خان  مسکونی ۀها نسبت به محل آمده و خانواده

 :6811ی  یشدکو ) بینندد  ورود به آن  خود را در یک محیط آشنا و خودی مثل خانده مدی  
شدود کده ندام  محددوده و      یا برزن به قسمتی از یک شهر یا روستا گفته مدی  (. محله 43

یک واحدد اجتمداعی و محدل      محله  فارسی بمشخصات خود را داشته باشد. در محاور
بده   ندد. داروجده مشدتر      نظر اجتمداعی  ویژه از سکونت اقشاری از جامعه است که به
 (.51 :6838 نداجی   و ر،دایی ) د  جا و مکان استلحا  معنایی محله جای حلو   فرو

شدده    های خدماتی و مسدکونی تعریدف   محله در تقسیمات کشوری  مجموعه ساختمان
  و همکداران  خاکسدار ) دانندد  اجتماعی خود را اهل آن مدی  است که ساکنان آن از لحا 

کنندد   محله مکانی است که مردم در آن احسار راحتی می  خمصه طور  به(. 10 :6831
ندد  ا مکان معینی ساکندر شود که  و جامعه محلی یا اجتماع به گروهی از مردم اطمق می

 تعلقدات سرنوشدت و هویدت مشدتر  وجدود دارد      براسارروابط مستقیم ها  آن و میان
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 (.03 :6831حسینی و سلیمانی  )
 یرانیا شهر در یسنت ۀمحل. 2ـ2

در  علدت  بده  امدا   دارند ینیشهرنش یبیقرت قدمت به ای پیشینه  در ایران یشهر یها محله
 ازجملده  یاجتمداع  یزنددگ  مختلف ابعاد کامل شناخت  یکاف منابع و اسناد دست نبودن

در  یشدهر  سدت یز بویش معتقدند یست. برخین پذیر امکان باستان بدور یشهر یها محله
 هرشد  سداکنان  کده  ییاروپا یشهرها برخم  است. بوده ای محله بر هویت یمبتن  ایران

 داشتند  در شدهرهای  ای محله یفراتر از مرزها یشهر ۀجامع به و تعلق یکینزد احسار

 افدراد بودندد   انید م یاجتمداع  یهمبسدتگ  عامل متعدد  یشهر یها و ایرانی  محله یشرق
 (.05 :6831کورری  )
 یاسالم ـ یرانیا یها محله. 3ـ2

هدا    آن کده نمدای بیروندی   هاست  ای از خانه نظر کالبدی  شامل مجموعه شهر اسممی از
های تنگ و باریک که تدا   دهد. خیابان را نشان نمیها  آن شکل و فضای داخلی یا اهمیت

ولی هیچ تصویری از ماهیت یا ابعاد محله به دسدت    یابد ها ادامه می جلوی ورودی خانه
(. در شهرهای سنتی ایران  نواحی مسدکونی  1 :6838لطیفی و صفری چابک  ) دهد نمی
در   شدند. افراد با عمیق مشابه یدا سدوابق یکسدان    حمت مختلف و مجزا تقسیم میبه م

کردندد. در   گروهدی زنددگی مدی     حمایت و امنیدت بیشدتر   و محمت خود برای راحتی
و اکثدر مدردم بدا    بود بسیار کم   امکان اینکه افراد فقیر از غنی جدا شوند  شهرهای سنتی

کنی گزیده بودند. اگرچده دالیدل تشدکیل شددن     طبقات اجتماعی متفاوت در کنار هم س
ایدن سیسدتم تشدکیل شددن       های قدومی و خواسدتگاهی بدود    زمینه محمت  اغلب پیش

های باریک  در طو  کوچه  کرد. بیشترین فضا در محله محمت به تشکیل شهر کمک می
کانون محله یک میدان مرکزی بدود کده    یافت. های خصوصی اختصاص می به سکونتگاه

گرفته بودند. هر مرکز محله معموال  یدک   راه اصلی قرار در محل تقاطع دو یا چند اغلب
 (.621 :6851خیرآبادی  ) رفع نیازهای اهالی داشت برایمسجد و یک حمام 

 یاسالم ـ یرانیا یها محله یژگیو. 4ـ2
توان قالل شد  خصوص در شهر اسممی می هچندین خصوصیت برای محله ب  گذشته در

 اند از: که عبارت
بنددی ندژادی  قدومی      تقسدیم  براسدار گیدری محلده عمومدا      مبندای شدکل   .6د4د0
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 گدذاری بدر محلده مدورد     خویشاوندی و دینی بود و در بسیاری موارد همین امر برای نام
 گرفت. استفاده قرار می

هدای   هر محله دارای گروهی از فضاها بود که نوعی استقم  نسبت به محلده . 0د4د0
 و عمدتا  شامل فضاهای اصلی شهر بود. داد دیگر می

محله در سایت خود تأریرپذیری از عوامدل اقلیمدی  اقتصدادی و سیاسدی را     . 8د4د0
 داد. نشان می

یدک مجموعده    های عموما  دارای ساختار سیاسی مدیریتی بودند که در محله. 4د4د0
 گرفت. تر قرار می ساختاری بزرگ

 خود بسیار متفاوت بودند. بدهند تشکیل لحا  حجم و عناصر ها از محله. 1د4د0
مسدتقل   صدورت   بده نیازهای خدماتی و اجتماعی خدود   بکنند ها تأمین محله. 1د4د0
 اند. بوده
باعد     های اجتماعی و مدذهبی در مراکدز عمدومی محدمت     برگزاری آیین. 5د4د0

 شدد.  شان می خاص نسبت به محله ۀبرقراری نوعی پیوند نزدیک میان اهالی محل و عمق
 شدد  ها و تجمع افدراد هدر محلده محسدوب مدی      مرکز محله مظهر ظهور بیشترین تمار

و  اهددا   جهدت  در شهر ییفضا مراتب سلسله جادیا و یکالبد ماتیتقس (.621 همان:)
 در گیرد کده  می صورت آن جزو و یاسی  سیاجتماع  یاقتصاد اهدا  ازجمله یمقاصد

 ود:ش می اشارهها  آن از هایی نمونه بر لیذ
 اند. کرده میتقس یمحمت به راها  آن شهرها بادار سهولت یبرا یگاه الف.

 نیگر ایکدی از یمذهب و ینید مختلف های گروه کردن جدا یبرا مواقع یبعض در ب.
 .یزرتشت و ها یهودی ۀمحل مثل ؛است گرفته صورت امر

ۀ نظیر محلد  ؛است دربرداشته را محله ییجدای  طبقات ییجدا شهرها از یاریبس در ج.
 فقرا. و ایاغن

 نشین حاکمۀ محل و ارگ مثل شهر بندی تقسیم علت به یاسیس ینظام مسالل یگاه د.

 است.بوده   داده می لیتشک را ی  ا محله خود که

 مسگرها.ۀ محل رینظ یشغل ییجداه . 

 از شهر کی محمت ییجدا باع  تپه و رودخانه وجود مانند یعیطب عوامل یگاه و.

 (.33د85: 6811پاپلی یزدی  ) است شده گرید محله
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 بحث. 3
بافت قدیم کاشان است که دارای یازده زیرمحله است.  ۀیکی از هفت محل محلۀ محتشم

سرای بزرگ ایران اقتبار کرده که آرامگداه   مرریه  این محله نام خود را از محتشم کاشانی
نام قدرار گرفتده اسدت.     ای با همین در کنار مسجد و حسینیه زیرمحمتیکی از  وی در

مترمربع مساحت در جنوب بافت تاریخی شهر کاشان قرار  583181631 این محله دارای
انددد از: پاپددک  پامنددار  پشددت عمددارت    ایددن فرامحلدده عبددارت ۀدارد. یددازده زیرمحلدد

 (.0شکل  نک:) میرنشانهقند  کلهر  محتشم و  دختران  درب یمن  سرپله  سی چهل
 

 
 (نگارندگان :ترسیم) محتشم فرامحلۀ مرابر و موقریت نقشۀ (:2) شکل

 پاپک ۀمحل. 1ـ3
(. پاپدک  06 :6835 معنا داشدته اسدت )عداطفی     پِله  پَک( در گویش قدیم کاشان) واژه 

بدا بداال     گذشدته  اصفهان که از سطح خیابان باالتر است و در بای در خیابان درواز محله
  بده هدای آن تخریدب و    اند )که اکندون پلده   هدش آمدن از چندین پله به این محل وارد می

 د پامنار ۀکه در مشابهت محل پک( چنان پای) پاپک ۀسراشیبی درآمده است(. محل صورت
 سببراه قم کاشان( آمده است. این محله به  سرایی در کاروان) پاچنار و پاسنگان د پاقپان

انبدار   (. آب63 :همدان ) اسدت ه دبه این نام شهره ش  ها که ورودی آن بوده داشتن این پله
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پاپک در جندوب   ۀیکی از آرار ملی ایران به ربت رسیده است. زیرمحل عنوان  بهاین محله 
درصدد از   4642مترمربع مساحت دارد کده   80114608شده است که   واقع محلۀ محتشم
بافدت    دهد. بنا به اظهارات شداهدان محلدی   را تشکیل می فرامحلۀ محتشمکل مساحت 

ی نسدبتا   هدا  بدا   در گذشدته باغدات و خانده     له به دلیل دوری نسبی از مرکز شهراین مح
میدانی ارا،ی مخروبده کده آردار درختدان      ببزرگی را در خود گنجانیده بود که با مشاهد

میانگین هر واحد مسکونی مخروبه  ۀمحله و محاسب ۀمشهود است و رجوع به نقش کامم 
 د.شو تأیید می اناهدش ۀاین گفتاست  متر  501که برابر 

 

 
 

 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ پاپک9) شکل
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 (: کاربری ارا،ی محلۀ پاپک1) جدول

 کاربری ارا،ی تردار مساحت رراد
 0616 316662 1 ارا،ی خالی

 66661 8180626 1 ارا،ی مخروبه

 2685 600643 6 امامزاده

 6663 835636 6 انبار آب

 2668 40681 6 بهداشتی

 2604 53664 0 تجاری

 8652 53664 0 تخریبی دارای سکنه

 6618 53664 0 مذهبی

 11602 06118603 683 مسکونی

 64616 4612622 - معابر

 

 فعدا  و  بمغداز  انبدار   آب زمدان   امدام  مسجدشامل  محلۀ پاپکمرکز  کاربری موجود
محلده  کالبددی مرکدز    ۀدان اسدت. نشدان  ید ست. فرم فضایی این مرکز محلده م ها مخروبه

 51633بیشترین کاربری  کداربری مسدکونی بدا     محلۀ پاپکانبار است. در  آب یرهایبادگ
هدای   کدل کداربری    درصد نسبت بده  2664درصد و کمترین کاربری  کاربری بهداشتی با 

درصدد( و   82646) هدای بدایر  بیشدترین مسداحت     زمین  در این زیرمحله موجود است.
کدل مسداحت     درصدد( را نسدبت بده    2614) تبناهای در حا  ساخت  کمترین مسداح 

اهلل  گیرند. به دلیل دسترسی مستقیم این محلده بده دو خیابدان ممحبیدب     زیرمحله دربرمی
متدر    1الدین جمشید کاشانی و کمتدر بدودن معدابر بدا عدرر کمتدر از        شریف و غیاث

 .دوساز رونق نسبی دار ساخت
 پامنار ۀمحل. 2ـ3

آشناست  شدهرهای قدم  اصدفهان  سدمنان  زواره  تهدران       پامنار در شهرهای ایران نامی 
انددد. منددار در شددهرهای  کرمددان  رامشدده و سددبزوار دارای عناصددر شددهری بدده ایددن نددام

پامنار کاشان از  ۀمحلشود.  اسممی به دو شکل همراه با مسجد و منفرد مشاهده می ایرانی
« دربند پامندار »این محله   نام محلی( که 66 :6830نراقی  ) بودهی قدیمی کاشان ها محله

الددین معدرو  اسدت  در نزدیکدی خیابدان       ایدن محلده کده بده مندار زیدن       باست. منار
گرفته است. تاری  این مناره طی اظهارنظر کارشناسان سدازمان   اهلل شریف قرار ممحبیب
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گدردد   ایلخانی یا سلجوقیان برمدی  ببه دور  فرهنگی و گردشگری شهرستان کاشان میراث
زعدم    اگرچده بده   د؛قوع زلزله دوران زندیه آسیب زیادی دید و دچار خمیدگی شکه با و

 الددین را  منار زیدن  از ابتدا معمار این بنا آن را خمیده ساخته است.  برخی از کارشناسان
 مسدجد میرعمداد و   بدهندد  الدین محمدود )توسدعه   الدین  برادر خواجه عماد خواجه زین

 دوم قرن نهم هجری قمدری  ۀدر نیم  شاه قراقویونلویجهان ببناهای میدان سنگ( در دور
 خانقاهی نیز بنا کرد که امروزه چیزی از آن باقی نمانده اسدت   در کنار این منار 0ساخت.

به دستور شهردار   شمسی 6821در حوالی سا   .اند جای آن مسجدی احداث کرده  و به
ای بده ندام حداج     عمار خبدره هزار تومان به م وقت کاشان و با پرداخت مبلغی معاد  یک

 ۀهدای بدند   تخریب شد. در بعضی از قسمت متر از ارتفاع این مناره 04حسینعلی  حدود 
ندوار کمربندماننددی     منداره  محدیط ای  در  های فیدروزه  بیرونی مناره  با استفاده از کاشی

یب االسمم شی  علی اد های حجت )یادداشت بودبرجا  6836شده بود که تا بهار   ساخته
 (.624 :6833  کاشانی

   

 

 ها و و،ع فرلی الدین کاشان رر گذشته، قبل از سرقت کاشی منارۀ زین
KASHAN v. ARCHITECTURE (2) HISTORICAL MONUMENT, Encyclopaedia Iranica, 13, 

www.negahmedia.ir, kashannews.net 

 

اندد. هدد     متدر تخمدین زده   12نزدیک بده    را قبل از کاهش ارتفاع هارتفاع این منار
شهری برای مسیریابی و رصد اطرا  شهر قددیمی   ۀیک نشان عنوان  بهساخت این مناره 

واقدع  کاشدانی    اهلل شریف حبیبپامنار کاشان واقع در خیابان ممدربند مسجد بوده است. 
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 بایدن مسدجد کده در دور    ای نددارد.  مترمربع  اکنون مناره 482به مساحت   در این محله
 چشمه است. بستانی با دو جرز میانی و نه طاقدارای ش  شده  قاجار ساخته
 انبار و کارگاهی غیر مدزاحم  آب غیرفعا   ب  مغازمحلۀ پامناردر مرکز  موجود کاربری

 و ریکالبددی آن بدادگ   ۀمرکزی است و نشدان  یخال یاست. فرم فضایی مرکز محله  فضا
درصدد و   11613ترین کداربری  مسدکونی بدا    بیش محلۀ پامنارانبار است. در  آب و سقف

های موجود  کاربری کل  بهدرصد نسبت  26222221کمترین کاربری  کاربری پارکینگ با 
درصد( و  82603) کیفیت باال  بیشترین مساحت بناهای مرمتی با  در این زیرمحله است.

مسداحت   کدل   بده درصدد( را نسدبت    2614) بناهای در حا  ساخت  کمترین مسداحت 
 گیرند. زیرمحله دربرمی

 
 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ پامنار1) شکل
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 (: کاربری ارا،ی محلۀ پامنار2) جدول
 کاربری ارا،ی تعداد مساحت درصد

 ارا،ی خالی 1 8650638 0633
 ارا،ی مخروبه 05 68181612 60682

 امامزاده 6 623613 2643
 انبار 8 838636 2681

 انبار آب 6 623613 2623
 بهداشتی 6 323631 2658

 پارکینگ 6 26224 26222224
 تجاری 63 6163632 6683

 تخریبی دارای سکنه 8 102636 2645
 د آموزشگاه خدمات دفتری 6 814686 2688
 راهنمایی 6 6283633 2634

 ها کارگاه 8 805615 2603
 مذهبی 1 1122601 4633

 مسکونی 036 12421668 14632
 د تجاری مسکونی 68 12421668 0668

 معابر - 63403643 65611
 

 عمارت پشت ۀمحل. 3ـ3
یک عمارت برای امور حکومتی در این محله سداخته شدد کده      شاه به دستور ناصرالدین

امدروزه از ایدن    ؛به دلیل وجود این عمارت در این محله بدوده « پشتِ عمارت» محلۀنام 
هدای تداریخی     تعدداد زیدادی از خانده     عمارت چیزی باقی نمانده است. در این محلده 

 ۀپشدت عمدارت خاند    ۀباشکوه خاصی وجود دارند که یکی از بناهای بداارز  در محلد  
 انبدار  آبهاست )این خانه از معدود مساکن سنتی شهر کاشان بدوده کده دارای    منوچهری

 ۀعرصد  فعداالن  از برخدی  راهنمدایی  و کمدک  بدا  عمدارت  پشدت  ۀدر محل بوده است(.
 کاشدان  بازار نزدیکی در عمارت پشت ۀمحل در خانه باب هفت مجموعا   گیفرهن میراث

 کدار  منوچهری(. صبا توسط) شود می خریداری سرسنگ و سرپله ۀمحل حد واسط در و
 بده  د ووشد  مدی  آغداز  6831 سا  ۀنیم در حلی استاد نظارت با منوچهری ۀخان بازسازی
 ابتددای  همدان  در بنا. رسد می پایان هب 6833 سا  انتهای در و یابد می ادامه اصولی شکل
فرهنگی شهرسدتان کاشدان(. ایدن     میراث) رسد می ملی آرار ربت به 63805 بشمار با  کار

درصدد از کدل مسداحت     5614مترمربع مساحت است کده   115266313زیرمحله دارای 
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 دارد. را دربر محلۀ محتشم

 
 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ پشت عمارت5) شکل

 
 (: کاربری ارا،ی محله پشت عمارت9) جدول

 تردار مساحت رراد نوع کاربری
 0 0433628 4641 ارا،ی خالی

 66 1063652 666661 ارا،ی مخروبه
 6 616631 2605 انبار آب

 6 03216228 1606 آموز  عالی
 4 661615 2602 تجاری

 4 8243633 1645 تخریبی دارای سکنه
 6 616631 28615 دبستان
 6 83660 2625 یراهنمای

 6 00653 2624 کارگاهی
 0 601633 2600 مذهبی

 653 82041611 14682 مسکونی
 6 6683 26220 ورزشی
 - 3840603 64635 معابر

 ۀخاند  یرفعا  وغ بمغاز مسجد  انبار  آب  در مرکز محله پشت عمارت یکنون کاربری
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کالبددی نددارد. در    ۀنشان است و فرم فضایی مرکز محله  گذر سرپوشیده بوده و مخروبه
درصدد و کمتدرین    18631پشت عمارت بیشترین کاربری  کداربری مسدکونی بدا     ۀمحل

در  هدای موجدود اسدت.    کاربری کل  بهدرصد نسبت  26220کاربری  کاربری ورزشی با 
درصدد( و   03635) کیفیدت پدایین  بیشدترین مسداحت     قبو  با بناهای قابل  این زیرمحله

مسداحت   کدل   بده درصدد( را نسدبت    6611) ت  کمترین مسداحت بناهای در حا  ساخ
 گیرند. دربرمی زیرمحله

 دختران چهل ۀمحل. 4ـ3
های عمومی در تاری  تمدن ایراندی اسدت کده در شدهرهای ندالین        دختران از واژه چهل

هدا و   روی عناصدر شدهری یدا سدکونتگاه    .. .وبیددگل  دامغدان  اسدفراین و    اصفهان  آران
دختدران کده    دختران از زیارتی به نام چهل ذاری شده است. نام محلۀ چهلگ ها نام آرامگاه

دهدد کده در جدای آن     نام بنا این پیام را مدی » شده است.  در این محله وجود دارد  گرفته
دختران نامی  بنای باستانی و در پیوند با روزگاران پیش از اسمم وجود داشته است. چهل

ای مذهبی داده باشند. بیشدتر بایدد پیرامدون ایدن فکدر      نیست که در دورب اسممی به بناه
چرخید که آبشخور این نام  خاطرات شفاهی مردم کاشان از روزگاری دوردست اسدت.  

اند. عموه بر معبدهایی که  شده  در ایران کم نیستند بناها و جاهایی که از نام دختر ساخته
نوعی بنای تداریخی برخدورد    نی به در ایران باستان در سراسر ایران و قلمرو فرهنگی ایرا

(. بده اعتقداد اهدالی    611: 6832)رجبدی   « ها را معبد آناهیتا نامیدد  توان آن کنیم که می می
 حددود  در هاشم بنی سادات از دختر چهل شدن پناهنده حکایت در واقع بقعه محلی  این

 بندا  که است مکان این درها  آن آوردن پناه و ستم و جور عما  ترراز  پیش  سا  هزار
 دیگدر  کس هیچ که طوری اند  شده غایب الهی امر به مکان این در اهالی  اعتقاد و گفته به
 محمدد  حاج از قو  نقل است. یکی از اهالی محلی به ندیده اینجا به ورود از بعد راها  آن

 کفاشدی  کار به صفه در این ها سا  کفا  استاد حسین مرحوم جدم: گوید می که ملکیان
 داده تدذکر  وقدت   مجتهدد  محمدد   میدرزا  حاج به خواب در شبی اینکهتا  داشته ا اشتغ
 بدازگو  ازپدس   بکوب. ما گور بر را کفاشی مشتک کمتر بگو حسین استاد به که شود می

 بده  اسدت.  دختدر  چهدل  دفدن  محل صفه این که دهند می احتما  اهالی خواب آن کردن
شداهدان محلدی(.   کنند ) می مسدود و تجهیز و آن را جمع را کفاشی بسا  سبب  همین

یکصدد   ۀسمت مغرب صحن امامزاده سلطان میراحمد به فاصل دردختران  زیارتگاه چهل
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شده است کده شدکل خدارجی آن      دختران واقع متری گنبد آجری مرتفع و قدیمی چهل
ایدن گنبدد از    ۀسمنانی است. سداق  ۀدارای سبک مغولی نظیر گنبد خانقاه شی  عمءالدول

ها به هشت طاق کوچدک جنداغی    ه که رأر آندای ،خیمی استوار شه بنا بر پایه داخل
 گرفتده اسدت   کثیراال،دمع قدرار   بروی ایدن قاعدد    د و سقف مدور گنبدد شو منتهی می

نام دیگر این محله سنگ پلویی است که بنا بده اظهدارات مطلعدان     .(18: 6854یار   فرخ)
نمدود کده    طعام ایتام و فقیران اهتمام میمحلی  درگذشته شخص خیری در این محل به ا

المنفعدۀ   پار خددمات عدام   شود. به  دختران دفن می بعد از مرگ  در مجاورت بقعۀ چهل
مدورد    گذارندد کده از آن بده بعدد     بر مزار این شخص می  ای از سنگ این شخص  مقبره

ی هدا  انبداری اسدت کده طدی سدا       گیدرد. ایدن محلده دارای آب    احترام اهالی قدرار مدی  
قمری  6003انبار تاری   کاری این آب قمری ساخته شده است. سردر کاشی 6003د6005

(. ایدن زیرمحلده   024: 6831دهد )نیدازی    قمری را نشان می 6005و لوح سنگی تاری  
درصد از کل مساحت محلۀ محتشدم   5684مترمربع مساحت است که  14011613دارای 

 گیرد. را دربرمی

 
 رختران ی ارا،ی محلۀ چهل(: نقشۀ کاربر6) شکل
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 رختران (: کاربری ارا،ی محلۀ چهل1) جدول

 کاربری ارا،ی تردار مساحت رراد

 اداری 6 123616 6664

 ارا،ی خالی 68 3802610 61688

 ارا،ی مخروبه 62 0586610 1625

 امامزاده 0 153660 6603

 انتظامی 6 658683 2683

 مسکونی د با  0 0002634 4635

 تأسیسات شهری 6 85616 2623

 تخریبی دارای سکنه 4 4642614 3605

 ها کارگاه 0 31628 2606

 مذهبی 6 11605 2664

 مسکونی 604 01463 41634

 د تجاری مسکونی 6 813613 2630

 معابر - 3166651 65656

 
ارتگاه اسدت و فدرم فضدایی    یز مقدر دختران آستانه چهل ۀفعالیت کنونی مرکز محل

  دختدران  چهدل  زیرمحلدۀ کالبدی ندارد. در  ۀگذر است. مرکز این محله نشان و دانیآن م
درصدد و کمتدرین کداربری  کدداربری     11638بیشدترین کداربری  کداربری مسدکونی بددا     

در ایدن   هدای موجدود اسدت.    کداربری  کدل   بده درصد نسدبت   2623تأسیسات شهری با 
بناهدای در حدا  سداخت      درصد( و 05686) های بایر  بیشترین مساحت زمین زیرمحله 

 گیرند. دربرمی زیرمحلهمساحت  کل  بهدرصد( را نسبت  6633) کمترین مساحت
 النی درب. محلۀ 5ـ3

 یهدودی اسدت مانندد گلّدون     بیلّدون یدک واژ   باسدت. واژ  «در یلّون»واقع  درب یمن در
 نشدین  هدای یهدودی   از محلده   گذشته رسد این محله در به نظر می .(61 :6835عاطفی  )

بدانی  گرفته است.  قاجار در این محله قرار بکاشان بوده است. مسجد علی مربو  به دور
. مسجد مشتمل بدر دو شبسدتان   است حاج میر محمدعلی کاشانی بوده  مسجد و مدرسه

راهرویدی   ۀوسدیل   شده  به  زمستانی و تابستانی است و مدرسه که در جنوب مسجد واقع
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ی مشهور کاشان در این محلده  ها  انبار آبیم هارون یکی از حک انبار آب با آن ارتبا  دارد.
محدل   آن یک طبیب کلیمی به نام حکدیم هدارون بدوده کده در     بسازند قرار دارد. بانی و
 یمسدلمانان و دیگدری بدرا    بدو شیر آب یکدی بدرای اسدتفاد     انبار بآبرداشت آب این 

ایدن   ۀنامد  جالب توجه در وقف ی کاشان تعبیه کرده بود. از نکاتها  اقلیت کلیمی باستفاد
را ندذر   انبدار  آبایدن    این است که حکیم هارون که دارای آیدین کلیمدی بدوده    انبار آب

(. بافت غربی این محلده  034: 6831)نیازی   قرار داده است )ع(حضرت اباعبداهلل حسین
گسدیختگی شدده کده قسدمت      اهلل شریف دچدار ازهدم   به علت احداث خیابان ممحبیب

دارای  زیرمحلده شود. این  محاسبه می محلۀ پامنار این محله به عنوان قسمتی از بدجداافتا
 .ددرصد از مساحت کل محله را دار 1631مترمربع مساحت بوده که  488486384

 

 
 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ ررب یالن7) شکل



66 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحلیل کاربری
 زمین شهری رر
 فرامحلۀ محتشم

 
                                                                                                                                       66   

 (: کیفیت ابنیۀ محلۀ ررب یالن5) جدول
 کاربری ارا،ی تعداد مساحت درصد
 ارا،ی خالی 1 6123601 4643
 ارا،ی مخروبه 5 40116221 66633
 امامزاده 6 435606 6681
 انبار 6 833651 6623
 انبار آب 0 621615 2603
 آموز  عالی 6 508653 0626
 تجاری 60 116611 6611
 دامداری و مرغداری 6 854613 6624
 فرهنگی 6 6364652 1688
 میفضای سبز عمو 6 6182648 4601
 ها کارگاه 8 026603 2611
 مسکونی 681 08161620 11654
 د تجاری مسکونی 0 681683 2685
 معابر - 5401660 65668

 
 غیرفعا  بمغاز کارگاه  مسجد  ه یعلم بحوز  درب یمن ۀفعالیت کنونی در مرکز محل

لده  گذر سرپوشیده است و مرکدز مح  و دانیسبز است. فرم فضایی آن م یفضا فعا  و و
و  11654درب یمن بیشترین کاربری  کاربری مسکونی بدا   ۀکالبدی ندارد. در محل ۀنشان

 های موجود است. کاربری کل  بهدرصد نسبت  2603انبار با  کمترین کاربری  کاربری آب
درصدد( و   82613) کیفیدت بداال  بیشدترین مسداحت     بناهای مرمتی بدا  زیرمحله در این 

مسداحت   کدل   بده درصدد( را نسدبت    66221) ین مساحتبناهای در حا  ساخت  کمتر
 گیرند. دربرمی زیرمحله

 سرپله ۀمحل. 6ـ3 
گذشدته بدا    این بلنددی و ارتفداع در   ای مجاور  باالتر است.ه سطح این محله از کوچه

محلدۀ  زمدان مانندد    مرور  های شهر بوده است. به فاصل آن با دیگر محلهحدّ  چندین پله
پِلده   گویند. پُله کنایه از می «سرپُله» اند. ولی امروزه به این محله شده  ها برداشته   پلهپاپک

پَله به معنی بلندی است و زمینی   به معنی بلندی و ارتفاع است. در گویش محلی قمصر
مسدجد   انبدار  آب (.63 :6835عداطفی   ) های مجاور  بلندتر باشد که سطح آن از محل
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عبار دوم صفویه به همراه مسدجد   عصر شاه سرپله بخشی از مسجد سرپله است که در
( 024 :6831)نیدازی   سدازد   ها را می آنبیک دنبلی  مشهور به ،رابی  الدین قیار  مذکور

پهلدوی   بدور اوایدل  د قاجدار  بدور اواخدر  به مربو  حدادپور تاریخی ۀخان  در این محله
 اسدت  رسدیده  ربدت  هبد  ایدران  ملدی  آردار  از یکی عنوان  به 6831 قرار دارد که در خرداد

 مسداحت  مترمربدع  6280026316 دارای زیرمحله فرهنگی شهرستان کاشان(. این میراث)
 .ددار را محله کل مساحت درصد از 68635 که بوده

 

 
 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ سرپله۵) شکل
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 (: کاربری ارا،ی محلۀ سرپله6) جدول

 رراد مساحت مساحت تردار کاربری ارا،ی
 3666 5365603 60 وبهارا،ی مخر

 1665 4431663 66 ارا،ی خالی
 2633 548615 6 امامزاده

 2603 014656 6 انبار
 2641 426648 0 انبار آب

 2603 045641 6 بهداشتی
 2633 551686 61 تجاری

 2654 144684 0 تخریبی دارای سکنه

 0616 0052658 6 راهنمایی

 2611 435665 6 فضای سبز عمومی

 2681 802631 0 ها هکارگا

 2668 664618 6 گورستان

 0605 6354623 8 مذهبی

 50664 10142602 630 مسکونی

 2668 663630 6 د تجاری مسکونی

 8638 8461641 6 ورزشی

 61633 61834648 - معابر
 

 هینیحسد  انبدار و  آب مسجد  کارگاه  غیرفعا   بمغاز سرپله  ۀمحل مرکز کنونی فعالیت
 محلده  ایدن  کالبددی  ۀنشان و است یگشودگ و روباز گذر  ضایی مرکز محلهاست. فرم ف

درصدد   50664بیشترین کاربری  کاربری مسکونی با   سرپله ۀدر محل. است مسجد گنبد
هدای موجدود    کداربری  کل  بهدرصد نسبت  2668و کمترین کاربری  کاربری گورستان با 

درصد( و  46614) ال  بیشترین مساحتکیفیت با بناهای مرمتی با زیرمحله است. در این 
 زیرمحلده مسداحت   کدل   بده درصدد( را نسدبت    2653) بناهای نوساز  کمترین مسداحت 

 گیرند. دربرمی
 سرسنگ ۀمحل. 7ـ3
سرسنگ یک نام عمومی برای محمت شهری در شهرهای ایرانی بدوده اسدت و در    بواژ

 در کده  چندان  آن ۀتسدمی  هبسیاری از شهرهای ایران محمتی به این نام وجدود دارد. وجد  
 قرار یکدیگر با پهلوانان که است دلیل بدان است  سالخوردگان گفتار در و مردم بمحاور
 وارد گرفتده  بغدل  را بزرگدی  هدای  سنگ  فین با  نظیر طوالنی مسیر از و گذاشته مسابقه
 محلده  این .اند گذاشته  است مشهور عطا بدرواز به که شهر ۀنقط آخریندر  و کرده شهر
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 شداید  کده  است نیز نظری دیگر شاهدان محلی(.) است شده نامیده سرسنگ سبب بدین
نوشته در این محل قرار داشته که بدین  ای از سنگ یا فرمانی از سنگ نشانه  در ایام قدیم
 به مربو  سرسنگ کوی مسجد  در این محله(. 63 :6835عاطفی  ) ه استدنام شهره ش

 ۀاست. همچندین خاند   رسیده ربت به ایران ملی آرار از کیی عنوان  به و است قاجار بدور
 بده  ایدران  ملدی  آردار  از یکی عنوان  بهو  است قاجار بدور به مربو  صالح مبصرالممالک

 ایدن  گدذر  جدوار  در و اصلی معبر شمالی جانب سرسنگ بر ۀاست. در محل رسیده ربت
بدا   6851آبان  01ر تاری  این خانه د .دارد وجود اخباری احمد قدیمی بسیار ۀخان  محله
طوق شی  ر،ا و مراسم  .به عنوان آرار ملی ایران به ربت رسیده است 6513ربت  بشمار

ایدن    مذهبی این محله است. بنا به روایات تداریخی  های فرهنگی هشتم محرم از ویژگی
شدده   طوق متبر  ابتدا در آستان ملکوتی حضرت علی بن موسی الر،ا)ع( نگهداری می

بده عندوان     یکی از خادمان بااخمص حریم حرمت ر،وی به ندام شدی  ر،دا   و سپس 
که در روزهای هشدتم و دهدم محدرم بده بدازار       ای ارزشمند به کاشان آورده است هدیه

 ۀگردانند. طوق شی  ر،ا از یدک تیغده و بدند    آورده و در روز تاسوعا در سطح شهر می
رام زیادی برخوردار است و کرامات برنزی و تیر چوبی تشکیل شده که بین اهالی از احت

 شود.   زیادی از آن نقل می

 
 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ سرسن،3) شکل



56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحلیل کاربری
 زمین شهری رر
 فرامحلۀ محتشم

 
                                                                                                                                       56   

 (: کاربری ارا،ی محلۀ سرسن،7) جدول

 کیفیت ارا،ی تردار تردار رراد
 ارا،ی خالی 62 1651634 66681
 ارا،ی مخروبه 5 6532611 8630
 امامزاده 0 566618 6611
 انبار 8 183641 6663
 پارکینگ 6 081613 2616
 تجاری 61 6106654 0688
 تجاری اداری 6 610631 2688
 حریم سبز معابر 0 861615 2613
 فضای سبز عمومی 0 0341643 1604
 ها کارگاه 6 81605 2625
 مذهبی 6 144682 6646
 مسکونی 605 86041603 13614
 د تجاری مسکونی 8 815601 2632
 معابر - 68661664 00684

 
درصدد از مسداحت    5634مترمربع مساحت بوده کده   13522680دارای  زیرمحلهاین 

فعدا  اسدت.    بمغداز  ه وینیسرسنگ  حس ۀ. فعالیت کنونی در مرکز محلدکل محله را دار
 ۀو مرکدز نشدان   اسدت  ییفضا گشودگی ب بایترک در روباز معبر  فرم فضایی مرکز محله
و کمترین  13614بیشترین کاربری  کاربری مسکونی با   گسرسن ۀکالبدی ندارد. در محل

در  های موجدود اسدت.   کاربری کل  بهدرصد نسبت  26253ها با  کاربری  کاربری کارگاه
درصد( و بناهای نوساز  کمترین  42618) های بایر  بیشترین مساحت زمین زیرمحله این 

 گیرند. میدربر زیرمحلهمساحت  کل  بهدرصد( را نسبت  2645) مساحت
 (قند یس) قن یس ۀمحل. 8ـ3
معندای   معنی عددی آن است.  دارای معنای متعددی است. یکی از معانی این واژه «سی»

  فرهنگ معدین رفته است. در  کار  سی به معنی آب به آمده که «سیپک» ۀکلم دیگر آن در
تواند  می غن قن یا سی سی بنابراین غن( به معنی روغن است؛) و قن  سی به معنی سنگ

  ای وجود داشته است. به نظر حسدن عداطفی   کنایه از نام محله باشد که در آن عطارخانه
نخسدت بده معندی سدی      ءهای متعددی بوده اگر جز عطارخانه  احتما  دارد در آن محله

مترمربع مسداحت بدوده    81356605دارای  زیرمحلهاین  (.65 :6835عاطفی  ) بوده باشد
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 .دت کل محله را داردرصد از مساح 4633که 

 
 قن (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ سی11) شکل

 
 قن (: کاربری ارا،ی محلۀ سی۵) جدول

 کاربری ارا،ی تردار مساحت رراد
 ارا،ی خالی 5 6511616 1645
 ارا،ی مخروبه 66 0882652 5605
 امامزاده 6 625681 2688
 انبار آب 6 002643 2613
 انی و تاریخیآرار باست 6 8335661 60660
 تجاری 0 601631 2683
 تخریبی داری سکنه 6 661651 2681
 ها کارگاه 6 04685 2625
 مسکونی 604 08438610 18613
 معابر - 4363683 68625

 متروکده   خاندۀ  مخروبه  خانۀ ه ینیحس انبار  آب قند  سی ۀفعالیت کنونی در مرکز محل
  فعا  اسدت. فدرم فضدایی مرکدز محلده      و ا غیرفع های مغازه  یخیتار خانۀ بری  چوب
  قندد  سدی  ۀانبدار اسدت. در محلد    آب محلده   کالبدی مرکز ۀاست. نشان ییفضا یگشودگ
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ها  درصد و کمترین کاربری  کاربری کارگاه 58601بیشترین کاربری  کاربری مسکونی با 
ای بایر  ه زمین زیرمحله در این  های موجود است. کاربری کل  بهدرصد نسبت  26251با 

 6663) درصد( و بناهای در حا  سداخت  کمتدرین مسداحت    86651) بیشترین مساحت
 گیرند. دربرمی زیرمحلهمساحت  کل  بهدرصد( را نسبت 

 کلهر ۀمحل. 9ـ3
اسدت  بده ندام کَلهُدر معدرو  شدده        اشدتباه   است که به 8کِلِهَر ۀمحلواقع  کَلهُر در ۀمحل
است. در بدین   آن مسجد کلهر ۀ محل تاریخی و  باارز بناهای از (.03 :6834شاطری  )

بنددی معدابر    این محله بیشترین آسیب ممکن را از احدداث شدبکه    محمت شهر کاشان
کلهدر قبدل از   ۀ محلاصلی خود را از دست داده است.  ۀجدید بر کالبد خود دیده و شاکل
و باباافضدل  های فا،ل نراقی  محتشدم   الملک و خیابان تخریب برای احداث میدان کما 
در میان محمت درب یمن  پامندار  درب بدا   پشدت      شمالی و جنوبی )درب اصفهان(

محلده دارای   نید عمارت  پاقپّان  درب زنجیر و بازار قدیمی کاشان قرار داشدته اسدت. ا  
باارز  تداریخی بدوده   ۀ ها خان انبار  سیپک  حمام و ده ها  تکیه  آب گذر  دربندها  کوچه

هدای   تدوان بده قندات    مدی هدا   ۀ آنکه ازجمل کرده عبور میچند قنات   حلهاز این م .است
 نمدوده  مدی  مشروب را کلهرۀ محل های خانه همگی که کرد اشاره ...آباد  نصرآباد و دولت
 داخدل  فدین  بدرواز حدوالی  از بدوده   کاشان وقفی های قنات از که آباد دولت قنات. است
آن مسجد عمادی )میدان سدنگ( اسدت. اهدالی    ۀ پایان و گذشته محله این از و شده شهر
تدابی    چدرخ   هدای شدعربافی   بیشتر به شدغل   اند کلهر که در مرکز شهر ساکن بودهۀ محل

چنددین کارگداه شدعربافی      اند. در ایدن محلده   اشتغا  داشتهبافی و تجارت  ورتابی  قالی
ع  زرع و ندیم  زر های ظریف نیم هنرمندان زبردست و ماهر پارچه  وجود داشته که در آن

بده کرمانشداه و    هدا  این پارچده  بیشتر .اند بافته های ابریشمی بسیار ارزشمندی می و پارچه
های ابریشمی بافتده   تابی آن  بهترین ن  ی چرختهای سن در کارگاه شد. میکردستان صادر 

تابیدندد کده    های دارهای قدالی را مدی   ها و ن  هلهای ورتابی آن نیز چ شد و در کارگاه می
استادکاران ماهر بدود و زبدانزد عدام و خداص.     ۀ همگی حاصل کار شرافتمندانه و صادقان

شدده اسدت. از    هدا درب ایدن دربنددها بسدته مدی      دربندهایی داشته کده شدب  این محله 
دربندد    علدی   توان دربند میرشاه زید  دربند حداج قاسدم   کلهر میۀ دربندهای مشهور محل

 جمعده را ندام بدرد    (  دربندد میرعدزا و دربندد امدام    اهلل  دربندد سدیدها )سدادات    حاج فتح
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(www.kashanshenas.ir). 
درصدد از   60630مترمربع مساحت بوده اسدت کده    314146280دارای  زیرمحلهاین 

   مدرسده  محلدۀ کلهدر  شود. فعالیت کندونی در مرکدز    را شامل می فرامحلهمساحت کل 
کالبددی   ۀروباز است و نشدان  گذر  و متروکه است. فرم فضایی آن مخروبه ۀخان حیات 

 48636بیشترین کداربری  کداربری مسدکونی بدا      محلۀ کلهر ر است. در یبادگ  مرز محله
هدای   کداربری  کدل   بده درصدد نسدبت    26226درصد و کمترین کاربری  کاربری بازار با 

 01638) کیفیت بداال  بیشدترین مسداحت    با بناهای مرمتی زیرمحله در این  موجود است.
 کل  بهدرصد( را نسبت  8610) کیفیت پایین  کمترین مساحت و بناهای مرمتی با( درصد

 گیرند. دربرمی زیرمحلهمساحت 

 
 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ کلهر11) شکل

http://www.kashanshenas.ir/
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 (: کاربری ارا،ی محلۀ کلهر3) جدول

 کاربری ارا،ی تردار مساحت رراد

 اداری 6 110643 2613

 ارا،ی خالی 66 4513611 4633

 ارا،ی مخروبه 61 3301628 3681

 امامزاده 0 444613 2641

 انبار 4 336602 6628

 انبار آب 0 053648 2603

 بازار 6 2636 262223

 بانک 1 365688 2631

 بهداشتی 6 883651 2681

 پارکینگ 6 883651 2665

 تأسیسات شهری 0 611654 2621

 تجاری 42 43631 4605

 د اداری تجاری 0 4253641 2608

 حریم سبز معابر 4 003638 2662

 د آموزشگاه خدمات دفتری 6 31643 2601

 خوابگاه 6 018600 12

 دبستان 6 453611 2683

 فرهنگی 6 850683 5631

 ها کارگاه 8 5433638 2638

 مذهبی 1 531605 0624

 مسکونی 665 6311663 03630

 د تجاری مسکونی 61 05106606 6638

 مطلب خدمات پزشکی 6 645613 2661

 معابر - 80111652 84602

 محتشم ۀمحل. 11ـ3
احمد کاشانی فرزند میرالملک علی بن خواجه  آرامگاه کما » نام خود را از محلۀ محتشم

 سرای ایدران در عهدد   خواجه امیرمحمد  متخلص به محتشم از مشهورترین شاعران مرریه
 بده  مربدو   محلۀ محتشدم  مرکز مجموعه(. 651 :6838نیکومنش  ) «صفویه گرفته است
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 کوچۀ شریف  اهلل حبیب مم است. این مرکز محله در خیابان معاصر دورب د  صفوی دورب
 ایدران  ملدی  آرار از یکی عنوان  به 6830 شهریور و شده  واقع محتشم کوچۀ دو مسجدان 

 181346306دارای  زیرمحلده ان میراث فرهنگدی(. ایدن   منبع: سازم) است رسیده ربت به
 .فرامحله را دارددرصد از مساحت کل  3610که  مترمربع مساحت بوده

 

 
 (: کاربری ارا،ی محلۀ محتشم12) شکل
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 (: کاربری ارا،ی محلۀ محتشم11) جدول

 کاربری تردار مساحت رراد مساحت
 ارا،ی خالی 1 6455615 0686
 ارا،ی مخروبه 66 66453621 63626
 امامزاده 6 82615 2624
 انبار 0 653634 2603
 انبار آب 0 635661 2603
 بهداشتی 6 32613 2660
 تجاری 4 055602 2648
 تخریبی دارای سکنه 1 0033642 8616
 دبیرستان 6 133661 6625
 فرهنگی 6 661363 6638
 فضای سبز عمومی 6 1653 2626
 ها رگاهکا 0 635665 2682
 مذهبی 8 6821643 0621
 مسکونی 646 85502645 13600
 د تجاری مسکونی 8 001653 2681
 معابر - 1213631 3616

مخروبده   رفعدا  و یغ بمغداز  حیدات   انبدار     آبمحلۀ محتشمفعالیت کنونی در مرکز 
 مسجد اسدت.  گنبد  این محله کالبدی ۀدان و گذر است و نشانیاست و فرم فضایی آن م

درصد و کمترین کاربری   11644بیشترین کاربری  کاربری مسکونی با  محلۀ محتشم در 
در  های موجدود اسدت.   کاربری کل  بهدرصد نسبت  2626کاربری فضای سبز عمومی با 

درصدد( و بناهدای    83603) کیفیت باال  بیشترین مسداحت  بناهای مرمتی با زیرمحله این 
 زیرمحلده مسداحت   کدل   بده درصد( را نسبت  6632) در حا  ساخت  کمترین مساحت

 گیرند. دربرمی
 رنشانهیم ۀمحل. 11ـ3 

گرفته  میرنشانهع( معرو  به )این محله نام خود را از امامزاده حسن بن موسی بن جعفر
شکل است. دیوارهای داخلدی آن   ای مخروطی است. این بنای تاریخی دارای گنبد فیروزه

ای وجدود دارد   شدده  کاری روی مقبره  ،ریح منبتت. داده شده اس با کاشی معرق زینت
های قرآن حکاکی شده است. درب چوبی امامزاده متعلق بده   آیه  های دور آن که در کتیبه

گویندد و در   دهم هجری است. در کنار ،ریح  سردابی است که به آن قددمگاه مدی   بسد
دیوار و سدقف سدرداب   کشند.  آنجا چاه آبی است که نیازمندان برای تبر  از آن آب می
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ونگارهای رنگارنگ آراسدته شدده اسدت. روی درب کوچدک ایدن سدردابه ندام         با نقش
بنا بوده اسدت. ایدن امدامزاده دارای یدک      بکنند گنجعلی نوشته شده است که ظاهرا  وقف

هم دارد که معرو  است بده   یارتگاه مسجدین زیا مسجد به نام مسجد میرنشانه است.
درب  میرنشدانه اسدت. مسدجد    یخی  تدار مسدجد درب  ۀو دو لنگ منبر .میرنشانهمسجد 
ن ییبده هدم پدا   یآن کنده شدده و دو کت  یه و نام دوازده امام رویک آیز دارد که ین یا کهنه
 ییهدا  دو تبدر  بدا نوشدته    یز دارایشود. منبر مسجد ن یدر است که خوانده نم یها لنگه

 یگرید امام جمعه است و دیبوسع  ایش یکی  ن بقعهیر مدفون در ایاست. ازجمله مشاه
در این مسجد شعری نوشدته شدده کده بده      ۀ. بر دو لنگرزا ابوالقاسم مجتهد استیحاج م

 قرار زیر است:
 نمود وقدف مدزار رفیدع شداه جهدان     

 
 خدیو کشور و اقبا  و هادی امت لنگده  

 برای طاعت خیر و رواب روز و شب 
 

 ه باد بر اصحاب نعمت و دولدت دگشو 
 (19۵9 ی،)بهشت 

درصد از مساحت  66643مترمربع مساحت بوده که  343236330دارای  زیرمحلهاین 
 .دکل محله را دار

 
 (: نقشۀ کاربری ارا،ی محلۀ میرنشانه19) شکل
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 محلۀ میرنشانه (: کاربری ارا،ی11) جدول
 کاربری ارا،ی تعداد مساحت درصد
 ارا،ی خالی 4 6231643 6601
 ی مخروبهارا، 00 62003660 60621
 امامزاده 6 6820683 6618
 انبار 6 612642 2665
 انبار آب 1 861682 2685
 بهداشتی 6 6665 26226
 تأسیسات شهری 6 82621 26281
 تجاری 08 0333652 8642
 د اداری تجاری 0 313621 6620
 تخریبی دارای سکنه 4 6151655 6635
 د آموزشگاه خدمات دفتری 6 423633 2643
 راهنمایی 6 382633 2635
 ها کارگاه 4 321680 6621
 گورستان 6 651666 2602
 مسکونی 616 83531682 41636
 د تجاری مسکونی 08 4120601 1640
 معابر - 63115616 08625

 
 رفعدا  و یمغدازب غ  آرامگداه   مسدجد     امامزاده میرنشانه ۀمحل فعالیت کنونی در مرکز

است و مرکدز محلده    ییفضا یدر گشودگ دهیسرپوش گذر  نانبار است. فرم فضایی آ آب
درصدد و   12631بیشترین کاربری  مسدکونی بدا    میرنشانه  ۀکالبدی ندارد. در محل ۀنشان

هدای موجدود    کداربری  کدل   بهدرصد نسبت  26226کمترین کاربری  کاربری بهداشتی با 
درصد( و  83681) ساحتکیفیت باال  بیشترین م بناهای مرمتی با زیرمحله در این  است.

مسداحت   کدل   بده درصدد( را نسدبت    6610) بناهای در حا  ساخت  کمترین مسداحت 
 گیرند. دربرمی زیرمحله

 یریگ جهینت
انبار  امامزاده  مسجد و حسینیه وجود دارد. وجدود   آب محلۀ محتشم  زیرمحمتدر اکثر 

 د ارز محدمت ایراندی  از ویژگی ب  امامزاده در محمت و کاربری مذهبی در مرکز محمت
هدای بسدیار ،دروری در شدهرهای      انبار از کاربری بافت قدیم کاشان است. آب  اسممی

گرم و خشک فمت مرکزی ایران بوده که نقش کلیدی در تدأمین آب شدرب شدهر ایفدا     
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قسدمتی از   وجدود دارد کده   محلدۀ کلهدر  بازار فقط در  ۀکرده است. دسترسی به راست می
درصدد   ینبیشدتر   بده ترتیدب   میرنشدانه   پامنار و محلۀ محتشماست. بازار کاشان  ۀ راست

محدمت    نظدر مسداحت بده ترتیدب     اما از  دارند زیرمحله رامخروبه نسبت به مساحت 
. کداربری اداری فقدط در   اندد  دارای بیشترین مساحت مخروبده  میرنشانهپامنار  محتشم و 

های اساسدی در   که از کاربری دختران وجود دارد. کاربری پارکینگ محمت کلهر و چهل
و سرسدنگ وجدود دارد. کداربری     محلۀ کلهردر این محله در دو زیر  بافت جدید است

و پشدت عمدارت وجدود دارد. کداربری آموزشدی       محلدۀ کلهدر  آموزشی دبستان در دو 
وجدود   و محلدۀ محتشدم   میرنشانه ۀ پامنار  پشت عمارت  سرپله دبیرستان در چهار محل

به دلیدل نزدیکدی    فرامحلۀ محتشم  زیرمحمترگاهی و تجاری در اکثر کاربری کا دارد.
محلدۀ  . کداربری فرهنگدی در سده    شدود  و بازار سنتی مشاهده میاین محله به مرکز شهر 

هایی مانند بانک  مطب خدمات پزشکی     محتشم و درب یمن وجود دارد. کاربریکلهر
هسدتند کده مسداحت کمدی از      هدایی  گورستان  با  مسکونی و ورزشی ازجمله کاربری

  اند. در محمت سرپله و میرنشدانه  کاربری ارا،ی را در این محله به خود اختصاص داده
  در اکثدر مرکدز محدمت    .اندد  تده محله قدرار گرف  بقبرستان وجود دارد که در کنار امامزاد

تنهدا  انبار و مغدازه وجدود دارد.    مسجد  حسینیه  امامزاده و هیئت( و آب) کاربری مذهبی
درصد بناهدا  در حدا     فرامحلۀ محتشمند. در دارو پت عمارت امامزاده ن محلۀ پاپکدو 

مرمتدی    ساخت و نوساز بسیار کم بوده و درصد زیادی از کیفیدت بناهدا در ایدن محلده    
 دهد.  است که ،رورت نوسازی بهسازی را در این محله نشان می

 های فرامحلۀ محتشم کل کاربری (:12)جدول 

 کاربری ارا،ی میرنشانه محتشم کلهر سی قن سرسن، سرپله ررب یالن رختران چهل پشت عمارت پامنار پاپک

 اداری - - 110643 - - - - 123616 - - -

 ارا،ی خالی 6231643 6455615 4513611 6511616 1651634 5365603 6123601 3802610 0433628 8650638 316662

 ارا،ی مخروبه 62003660 66453621 3301628 0882652 6532611 4431663 40116221 0586610 1063652 68181612 8180626

 امامزاده 6820683 82615 444613 625681 566618 548615 435606 153660 - 623613 600643

 انبار 612642 653634 336602 - 183641 014656 833651 - - 838636 -

 یانتظام - - - - - - - 658683 - - -

 انبار آب 861682 635661 053648 002643 - 426648 621615 - 616631 623613 835636

 آرار باستانی - - - 8335661 - - - - - - -

 آموز  عالی - - - - - - 508653 - 03216228 - -
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 های فرامحلۀ محتشم کل کاربری (:12)جدول ارامۀ 

 کاربری ارا،ی میرنشانه محتشم کلهر قن سی سرسن، رپلهس ررب یالن رختران چهل پشت عمارت پامنار پاپک

 بازار - - 2636 - - - - - - - -

 با  مسکونی - - - - - - - 0002634 - - -

 بانک - - 365688 - - - - - - - -

 بهداشتی 6665 32613 883651 - - 045641 - - - 323631 40681

 پارکینگ - - 883651 - 081613 - - - - 26224 -

 تأسیسات شهری 82621 - 611654 - - - - 85616 - - -

 تجاری 0333652 055602 43631 601631 6106654 551686 116611 - 661615 6163632 53664

 د اداری ی تجار 313621 - 4253641 - 610631 - - - - - -

53664 102636 8243633 4642614 - 144684 - 661651 - 0033642 6151655 
دارای  تخریبدددی

 سکنه

 حریم سبز معابر - - 003638 - 861615 - - - - - -

- 814686 - - - - - - 31643 - 423633 
-خدمات دفتری 

 آموزشگاه

 خوابگاه - - 018600 - - - - - - - -

 دبستان - - 453611 - - - - - 616631 - -

 دبیرستان - 133661 - - - - - - - - -

 راهنمایی 382633 - - - - 0052658 - - 83660 6283633 -

- - - - 854613 - - - - - - 
دامددددددداری و 

 مرغداری

 فرهنگی - 661363 850683 - - - 6364652 - - - -

- - - - 6182648 435665 0341643 - - 1653 - 
فضدددای سدددبز  

 عمومی

 ها کارگاه 321680 635665 5433638 04685 81605 802631 026603 31628 00653 805615 -

 گورستان 651666 - - - - 664618 - - - - -

 مذهبی - 6821643 531605 - 144682 6354623 - 11605 601633 1122601 53664

 مسکونی 83531682 85502645 6311663 08438610 86041603 10142602 08161620 01463 82041611 12421668 06118603

 د تجاری مسکون 4120601 001653 05106606 - 815601 663630 681683 813613 - 12421668 -

- - - - - 
- 
 

- - 645613 - - 
مطددب خدددمات 

 پزشکی

 ورزشی - - - - - 8461641 - - 6683 - -

 معابر 63115616 1213631 80111652 4363683 68661664 61834648 5401660 3166651 3840603 63403643 4612622
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 محلۀ محتشم  کاربری ارا،ی کل(: 11) شکل

 

فرامحلۀ محتشم طی قرون متمادی در مسیر حیات شهری به تولید انبوهی از مدنیت  
علم  داندش  اندیشده  شدعر و ادب پرداختده  بده طدوری کده ایدن مکدان بدیش از هدر            
حاصلخیزی  به فرهنگ و ادب شهره داشته است. بافتی که قدرت و تکامل بشریت را به 

بدا ورود نیروهدای خدارجی چده       شمسدی  ل قدرن حا،در  وجود رسانیده  لیکن در اوای
این مسیر را با بحران جدی مواجده سداخته و     معماری و شهرسازی و چه سبک زندگی

  معدابر و خودروهدا سدپرده اسدت. از ایدن زمدین       ها  ماحصل این قرون خود را به فتاحه
یی اسدت کده   ها  مانده که الباقی جوالن خرابه شمار باقی تنها بناهایی انگشت  خیز فرهنگ

همدت بلنددی   «. ای محتشدم کدو آن شدکوه و حشدمت    » :کند انداز می این جمله را طنین
خواهد که با علم بر اینکه ماشین و خودرو دشمن او  این خشت خام است بدا پدای    می
 را ساخت. ها   فتاحه  پیاده

 فرامحلۀ محتشم ۀبافت فرسود یهای پیشنهادی برای احیا  راهکار

ند. دارارز  بسیاری    اسممی خود د ه دلیل میراث غنی و ساختار ایرانیمحمت قدیم ب
هدم دارای مزایدا و هدم      دور ماندن این محمت از معماری مددرن بدرای ایدن محدمت    

  مضراتی بوده است. و،دعیت کندونی و تهدیددهایی کده در ایدن محدمت وجدود دارد       
کند. بدا بررسدی و،دعیت     زم میریزی مدون و مداوم را برای بهبود این محمت ال برنامه
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  و نتدای  حاصدل از ایدن پدژوهش     محلدۀ محتشدم   زیدرمحمت های موجود در  کاربری
 راهکارهایی به شرح ذیل برای بهبود و،عیت موجود اراله شد:

تقویت کاربری فرهنگی و ورزشی در محمت برای بهبود گذران اوقدات فراغدت   . 6
 اهالی محله.

 بدهندد  شود که نشان را بناهای باکیفیت مرمتی شامل می درصد باالیی از بناهای محله
  برای مقابلده بدا ایدن خطدر     .به صدا درآمدن زنگ خطر مسکن در چند سا  آینده است

 بدرای  هدای خصوصدی   ریدزی جهدت جدذب سدرمایه     های سریع دولتی و برنامه حمایت
 محله امری ،روری است. یها بهسازی بافت

هدای   احتما  خطدر جدانی و همچندین آسدیب      ههای تخریبی دارای سکن وجود خانه
بایدد در  هدا   آن اجتماعی را به وجود آورده است که شناسایی ایدن مسداکن و بازسدازی   

 ریزی شهری در شهر کاشان محسوب شود. های برنامه اولویت

مشداهیر   بها و مقبر های تاریخی  گذرها  مراکز محمت فعا  و امامزاده وجود خانه. 0
ت این محله برای جذب گردشگر در ایدن محلده   قوّ ۀنقط عنوان  بهتواند  در این محله می

احیا و مرمت ایدن بناهدا    برایریزی  بنابراین برنامه ؛و تقویت اقتصاد محله محسوب شود
 و امکانات مناسب برای جذب گردشگر باید مورد توجه قرار گیرد.

رونق  در یار مؤرریتواند نقش بس های موجود در مراکز محمت می تقویت فعالیت. 8
 د.ایفا کنگرایی در این محله  محله بدوبار

عابران پیاده است و امروزه تمایل  باستفاد برایکه معابر در محمت قدیم  ازآنجایی. 4
  ای جدید شده اسدت ه تبه بافها  آن مهاجرت برایعاملی   گرایی در بین اهالی به ماشین

 برای تواند عاملی مداری می و پیاده ها  کینگونقل عمومی  پار ایجاد و بهبود خدمات حمل
 شهری افراد ساکن این محمت قدیم شود.   های درون جلوگیری از مهاجرت

تقویت کاربری کارگاهی با تیکه بر صنایع دسدتی و بدومی شدهر کاشدان ازجملده      . 1
 اشتغا  اهالی بومی محله. برایو...  بافی  زیلوبافی  شعربافی قالی

های سدنتی بدرای زندده     دستی بومی  چایخانه و رستوران  ای صنایعه  هایجاد کارگا. 1
 داشتن شور زندگی در این محمت.  نگه
 ها: نوشت پی
  از بح  در ایدن تحقیدق شدناخته شدده     با توجه به اینکه نام محتشم به کل مجموعۀ زیرمحمت مورد .6

شدود. واژب فرامحلده    استفاده می ب و جامع از محمت شهری است واژب فرامحله که منظور مجموعۀ مرکّ
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د اسممی  بیشتر از محله نام بدرده شدده اسدت      با توجه به اینکه در تقسیمات زیرمجموعۀ شهرهای ایرانی
گذاری عموه بدر اینکده    به کار رفت. این نام بازار بزرگ اصفهاناولین بار توسط سیرور شفقی در کتاب 

ازد  باع  عدم تشابه اسمی بین محلۀ محتشم و فرامحلدۀ  س وسعت و جامعیت محلۀ محتشم را نمایان می
 شود. محتشم نیز می

شهر و او،داع آن   ۀبرای اینکه از نقش» نویسد: این مناره می دیوفوال در خاطرات سفر خود درباربمادام  .0
شدده اسدت    ای کده در قدرن سدیزدهم مدیمدی سداخته      بهتر آن است که به باالی منار خمیده  آگاه شویم

متر ،دخامت نددارد و بلنددی     که بیش از سه سانتی شده م. این بنای آراسته با آجرهای نازکی ساختهبروی
  ای باید باال رفت که خوب محفو  ماندده اسدت   رسد. از پلکان دورزننده متر می 45آن از سطح کوچه به 
ج و بداروی شدهر را   بدر   گاهی وجود ندارد. چدون از بداالی مندار نگداه کندیم      تکیه  اما در باالی آن دیوار

گنبدهای میندایی کده    ها و ها و بام ای از درخت مجموعه  تمامی است و در میان آن ببینیم که مانند دایر می
ات اسدت و در تمدام   اندد. شدهر دارای حید    به هم فشرده شدده   گری دارند های درشتی جلوه مانند فیروزه

)ژن  ...« شدود  ای در آن دیدده نمدی   روبده محمت مخ  جوشی دارد و مانند تبریز و قمو وسعت خود جنب
6832 :631.) 

3. Kelehar 

 منابع
 مجلده   «اسدممی  نخسدتین  هدای  سدده  ایراندی  در شدهرهای ( محلده ) یکو»  6836  حسن راد  باستانید 

 .82د6(: 62) اسمم و ایران تاریخی های پژوهش
 .انتشارات روزنهتهران:  ترجمۀ حسین یعقوبی   راهنمای سفر به اصفهان  6838 د بهشتی  آکسانا 

  «پایده  هدای  نقشه خراسان  روستایی مهاجرت»  6811  حسینیون ابوالقاسم و  محمدحسین یزدی  پاپلی د
 .33د85(: 8) جغرافیایی تحقیقات فصلنامۀ

  «GIS از اسدتفاده  بدا  شدهری  ارا،ی کاربری تخصیص»  6833  امینی دجوا و  موسی سید موسوی رپو د
 .86-61(: 6) ریزی در برنامه RS و GIS کاربرد مجلۀ

 شدهری  ارا،دی  کاربری و،عیت ارزیابی تحلیل»  6838 رحمانی اسماعیل  و عربیزهرا  د داو حاتمی  د
 شدهر  هدای  مؤلفده  بدر  تأکیدد  بدا  شدهری  مدیریت و ریزی برنامه ملی کنفرانس  «زاهدان شهر 12 در محله
 .06د6 (:1) یاسمم

 انقدمب  و مسدکن  نشدریۀ   «ای محلده  مفاهیم تضعیف و محله ۀتوسع»  6831  مقدم و سلیمانی حسینی د
(668). 

 چدا  : تهدران   مدافی  اهلل عدزت  و ندژاد  حاتمی حسین مۀترج  ایران شهرهای  6851  مسعود خیرآبادی  د
 .مهشید

 بپژوهشدکد : تهدران   ایراندی  شهری های محله  6831 شکیبامنش  امیر  و قربانیان   مهشیدعلی خاکسار  د
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم

 .کیوان پژوا  چا : تهران  ایران تاری  انگشتری نگین کاشان  6832  پرویز رجبی  د
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 بدا  پایددار  محلدۀ  ایجداد  در مؤرر راهکارهای بررسی»  6838  حاجی نگین سوده  و محمدر،ا  د ر،ایی 
(: 02) یشدهر  ریدزی  برنامده  و پدژوهش  ۀمجلد   «یاسوج راهنمایی ۀمحل: موردی مطالعۀ مشارکتی رویکرد

 .13د3

  «ایدران  در شدهرهای  محلده  عملکدردی  و تداریخی  سیر تحو »  6831    و دیگرانمحمدتقی رهنمایی  د
 .48د63(: 68و  60) رانیا جغرافیای پژوهشی علمی نشریۀ

 و مطالعدات   «کاشدان  قددیم  بافدت  ارا،دی  کداربرد  بر تحلیل»  6833 وفایی ابوذر  و  علی آبادی  زنگی د
 .664د36(: 8) یا منطقه و شهری های پژوهش

 (.ص)محمد آ  به متوسلین مجتمع: کاشان  کاشان محلۀ کلهر  6834  اصغر علی شاطری  د
طدرح نوسدازی و بهسدازی      6833ایدران و همکداران     شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکتد 

 کاشان. بافت فرسودب
 .دانشگاهی جهاد: تهران  شهر یاکولوژ شهرها  اجتماعی جغرافیای  6811  حسین ی یشکو د

 فصدلنامۀ   «اسدممی  فتدوح  از دهقانان اررپذیری در و مکان زمان واحد نقش»  6833  کورو  صالحی  د
 .52 د43(: 1) بهشتی شهید دانشگاه  ایران تاری 

 .هستی با همگام: تهران  هفتم دفتر  کاشان نامۀ  6835  افشین عاطفی  د

 بدا تأکیدد   شهری محمت فضایی طراحی»  6830 دویران اسماعیل  و مشکینی   ابوالفضلسعید غممی  د
 .10د46 :(03) شهر هویت  «اسممید  ایرانی شهر در اسمم دین اصو  بر
 تهران: انتشارات نصر.  نگاهی به بناهای تاریخی کاشان  6854  یار  حسین فرخ د

 بدا  ایراندی  شدهر  سدنتی  هدای  محله در هویت بازشناسی»  6836 امجدیان سونیا  و  محمدرسو  کیانیان  د
 .3د6  اسممی ایرانی شهرسازی و معماری ملی همایش  «شهری جدارب نقش از گیری بهره

 مطالعدات  مرکدز : تهدران   (محلدی  ریدزی  برنامه) تهران فرهنگ ۀتوسع  6831  و دیگران مسعود کورری  د
 .تهران شهر فرهنگی

بدر   اسدممی  ایراندی  در شدهرهای  محله مفهوم بازآفرینی»  6838 چابک  صفریندا  و  غممر،ا لطیفی  د
 .60د8 :(8) یشهر مطالعات پژوهشی علمی فصلنامۀ  «نوشهر گرایی اصو  ۀپای

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران  نطنز و کاشان های شهرستان تاری  آرار  6830  حسن نراقی  د

 .068د636 (:62)ان فرهنگ مردم ایر ۀمجل  «کاشانهای انبار آب»  6831  نیازی  محسن د
 .مرسل انتشارات: کاشان  کویر نگین  6838  مصطفی منش  نیک د
 .کتاب دنیای: تهران  وشی فره همایون ترجمۀ  دیوالفوا مادام ۀسفرنام  6832  دیوالفوا ژن د 
 .624(: 0)  کاشان ۀنام  «االسمم شی  علی ادیب کاشانی حجت های یادداشت»  6833  عاطفی  افشیند 
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