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 **پریچهر شفیعی 

 ***حمیدرضا جیحانی 

 

 چکیده

. است شده تضعیف بسیار شهر در آن جایگاه و ندارد مطلوبی وضعیت کاشان شهری محتشم محدودۀ امروزه

 شهری جاایگیین  جامعۀ ضعیف قشر و کرده ترک را خود های این محدودۀ تاریخی خانه بومی ساکنان       بیشتر 

 در وکاار  و کساب   شاده  کالبادی  فرساودیی  دچار یا و تخریب ن، بناهای تاریخیعالوه بر ای اند. شدهها  آن

 مشاالال،،  این از توجهی قابل بخش ریشۀ که رسد می نظر به. است افتاده رونق از این محدوده های بازارچه

 جایگااه  تغییار  و های شهری معاصار  یردد که خود حاصل توسعه شهر بازمی فضایی ساختار در دیریونی به

 محادودۀ  بار  هاا  دیریاونی  ایان  تأثیر بررسی پی در پژوهش این. امروز است شهر در تاریخی محدودۀاین 

 ایان . است محتشم زیارتگاه میرنشانه تا آرامگاه در حدفاصل آن، یذرهای ترین مهم از یالی ویژه به و محتشم

 متفااو،  ماانی ز مقطا   ساه  در کاشاان  توپولوژیاک شاهر   تحلیل به سینتالس  اسپیس شیوۀ به کمک مطالعه

داده در اثار توساعۀ شاهر و احادا        کاه تغییارا، ر    دهناد  مای  نشان حاضر های پژوهش یافته پردازد. می

                                                           
راحی مرکز هنرهای آیینیی و ناایییی  ر   طنامۀ کارشناسی ارشد نویسندۀ اول با عنوان  این مقاله برگرفته از پایان *

باشد کیه بیه راهنایایی نویسیندۀ  و   ر      می محلۀ محتیم کاشان،  ر اندییۀ ارتقای حیات جاعی و فضای شهری
  ر  انیکدۀ معااری و هنر  انیگاه کاشان ارائه شده است. 79ی79نیاسال  و  سال تحصیلی 

 parichehr.shafie@yahoo.com /اه کاشانارشد مهندسی معااری،  انیگ  انیجوی کارشناسی **

 jayhani@kashanu.ac.ir / علای گروه معااری  انیگاه کاشان، نویسنده مسئول عضو هیئت ***
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طوری که با وجود افایایش در میاانگین میایان     اند؛ به های جدید، از ساختار فضایی شهر پیروی نالرده خیابان

ها تنها مربوط  ر عمق، این تغییر شاخصسال یذشته و همچنین کاهش متغی ۱۱۱اتصال و انسجام کل شهر در 

دهاد کاه    احدا  هستند. بررسی محدودۀ تاریخی محتشم نشان مای  های تازه به محدودۀ پیرامون همان خیابان

محدوده در شهر افیایش نیافته، بلاله با کاهش نیی همراه بوده اسات. هرچاه     تنها مییان اتصال و انسجام آن نه

یابد. چنین تغییرایی سبب بر هام   شویم، این کاهش افیایش می تر می نیدیک های مرکیی این محدوده به بخش

تار از   زدن ساختار منسجم و همگن محدودۀ تاریخی محتشم، انیوای آن و تخریب تدریجی بناها شده و مهم

 همه، کاهش جایگاه اجتماعی محدوده را نیی در پی داشته است.

 سینتالس.  محتشم، اسپیس ساختار فضایی، کاشان، محدودۀ ها: کلیدواژه

 
 . مقدمه  1

 نتیای   بیر  بنیا  شیهر  ایین . اسیت  اییران  مرکیزی  فیتت   ر واقی   تاریخی شهرهای از یکی کاشان

  ر و شیده  شیناتته  تیاری   ماقبل بیر سکنای و تادن مراکز نخستین از شناسی، باستان های کاوش

 اهاییت  از هایواره  ارتبیاطی،  و تجیاری  اصیلی  های راه سر بر بو ن واق  علت به تاری  ا وار تاا 

از کنار هم قرارگیری محتت و عناصر  کاشان شهر تاریخی محدو ۀ. است بو ه برتور ار ای ویژه

 هنده به ساتتار شهر هاچون حصار و بازار تیکیل شده اسیت. بیا وجیو  ایین، تایییرات       شکل

گ شیدن نقی    ها و تضعیف نظا  اجتااعی محیتت بیه کارنی    ایجا شده از جاله ساتت تیابان

محتت منجر شده است. این موضوع کل محدو ۀ تاریخی و محیدو ۀ شیهری واقی   ر جنیو      

جنیوبی   حاشییۀ   ر محدو ۀ مور  نظیر  ر ایین مقالیه،   . تأثیر تو  قرار  ا ه است بازار را نیز تحت

 مراکیز  وجیو   و انبارهیا  آ  گیذرها،  بناهیا،  وجیو    لییل  به گذشته  ر  ار  و قرار محتیم تیابان

 محتییم  آرامگیاه  بیه  توان می آن تاریخی عناصر از. است بو ه پررونق و مهم بسیار فعال، محتت

 انبیار  آ  هنیدین  و منیوههری  تانیۀ  جاله از تاریخی های تانه میرنیانه، مسجد و کاشانی، بقعه

 بحی،،  میور   محیدو ۀ   ر مذهبی تاریخی مهم عناصر هنین وجو  به توجه با. کر  اشاره تاریخی

 هیا  بررسیی  اما. باشد فعال اقتصا ی و اجتااعی لحاظ به محدو ۀ یا شده هاچنان که رو  می رانتظا

 کاشیان  پررونیق  هیای  محیدو ه  از یکیی  قبل  هۀ هند تا که شهر مهم بخ  این که  هد می نیان

 بیومی  سیاکنان  اکثیر . است شده تضعیف بسیار شهر  ر آن جایگاه و ندار  مطلوبی وضعیت بو ه،

 بسییاری . انید  شدهها  آن کاشان جایگزین شهری جامعۀ ضعیف قیر و کر ه ترک را  تو های تانه

 صیورت   ر و شده کالبدی فرسو گی  هار یا تخریب بناهای پرشااری اند. شده تعطیل ها ماازه از

 نوسیاز  هایی تانه به را تو  جای یا بازسازی شده، شناسانه زیبایی و کالبدی صرفاً نگاهی با تعایر،
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 اند.   شده ساتته و طراحی تاریخی، بسترهای  ر طراحی به مربوط قواعد از تارج که  ا ه

 ایین  جایگیاه  تایییر  و شیهر  فضیایی  ساتتار  ر  گرگونی به میکتت، این از بسیاری رییۀ

 و جیام   هیای  طیر   اعاال و تصویب آغاز از قرن نیم از بی . گر   بازمی امروز شهر  ر محدو ه

 سیاتتار   ر را بسییاری  تایییرات  هیا  طیر   این. گذر  می ایرانی هرهایش کالبد  ر شهری تفصیلی

  ر تیدبیر  بیی  کالبیدی  میداتتت   ر تحیوتت،  ایین  تیأثیر  نخستین. اند آور ه پدید شهرها فضایی

 کاشیان . شیو    یده میی  ها محله مانند ایرانی شهر اصلی عناصر تخریب و شهرها تاریخی محدو ۀ

 سیاتت . است کر ه تجربه تو  اولیۀ ساتتار  ر را فراوانی تاییرات ها، طر  این اعاال اثر  ر نیز

 شید و  آغیاز  پهلیوی   ورۀ از کاشیان،  شیهر   ر مدرن تفکرات تأثیر تحت جدید های تیابان شبکۀ

 اتییر  هیای   هه تا شهر، تاریخی های محله تصوصیات محدو ۀ به توجه بدون ها آن ساتت روند

 اجتایاعی،  جایگیاه  رفیتن  بیین  از تیاریخی،  های محله  ر یگسستگ ایجا  باع، و  اشته ا امه نیز

 حیال   ر. اسیت  شیده هیا   آن تضعیف نظا  عالکیر ی  و کالبدی فرسو گی و فرهنگی و اقتصا ی

 شیهر  اصلی گذرهای طریق از نه شهر، کل با و تو  اجزای با شهر تاریخی محدو ۀ ارتباط حاضر

  رک تیا  اسیت  سبب شده موضوع این و گیر  می صورت جدید های تیابان توسط بلکه تاریخی،

براین اساس این مقاله  ر پیی پاسی     .شو  تضعیف پیوسته هم به کل یک عنوان به تاریخی محدو ۀ

های جدیید،   شده  ر شهر و از جاله ساتت تیابان  ا ن به این پرس  است که تاییرات رخ  ا ه

 هه تأثیری بر ساتت فضایی محدو ۀ مور  نظر  اشته است.   

 طیول   ر کاشیان  شیهر  فضیایی  ساتتار تاییرات بررسی پژوه ، این مطالعۀ مور  وعموض

ویژه گیذر تیاریخی ایین     و به محتیم محدو ۀ جایگاه و نق  بر تاییرات این تأثیر و اتیر سدۀ

فاصل ایین  و عنصیر    ر حد است. کاشانی میرنیانه و آرامگاه محتیمبقعۀ حدفاصل ، محدو ه

هیای تیدماتی هاچیون      ار  کیه تجاعیی از کیاربری   ک قیرار  سو گذر سرپوشیدۀ سه ،شاتص

از انید،   هیا تعطییل   حجیره اند.  ر حیال حاضیر تایا      آن واق  شدهانبار و هندین حجره  ر  آ 

 و این گذر عاتً کارکر  تو  را از  ست  ا ه و متروک مانده است. شو  انبار استفا ه نای آ 

 . پیشینۀ تحقیق2

سینتکس اسیتفا ه شیده     ساتتار فضایی شهر کاشان از روش اسپیس  ر این پژوه ، برای مطالعۀ

 طبیعیی  و مصینوع  محیط توصیف یا طراحی برای  انان جارافی و شهری طراحان است. معااران،

 این. بکیند تصویر به و کنند توصیف را فضا فر  و شکل ابعا ، تا کنند می استفا ه هندسی زبان از

 و هیا  شیکل  روی هندسیه  کیه  آنجیایی  از. شیوند  می ارائه قیهن به کاک عاوماً هندسی توصیفات
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کیارکر  مناسیبی نیدار .    (  ارنید  غیرهندسیی  ذاتیی  که) ها رابطه توضیح  ر است، متارکز ها اندازه

 بنییا  . اسیت  معطیو   بیدان  توپولیویی  که است ای رابطۀ میان موضوعات فضایی، حوزهبررسی 

 رابطیۀ  بیه  سیسیتم،  ییک  اجزای شکل توصیف ایج به که است استوار نظریۀ گرا  بر توپولویی

سیینتکس  ر   اسیت. اسیپیس    متارکیز  کیل  یک عنوان به اجزا آن پیکربندی هگونگی وها  آن میان

کنید تیا رونید پیکربنیدی فضیایی       هایی است که تتش می ها و تکنیک ای از نظریه واق ، مجاوعه

 ا بیه شیکل میتقن توضییح  هید     های روزمره و بازتور های اجتایاعی ر  محیط مصنوع بر فعالیت

 (.  97و  97: 5971نژا ،  )مسعو ی

 از مطالعاتی که با استفا ه از این شیوه روی شهرهای تاریخی ایران انجا  شیده، پیژوه    یکی

 بررسی به تو  مطالعات  ر زا گان زا گان بر ساتتار فضایی شهر یز  است. عباس مصطفی عباس

او . اسیت  پر اتتیه  آن فضاهای عالکر ی نق  شهر و فضایی هیدمان بر یز  شهر گسترش تأثیر

 هد کیه   مطالعۀ او نیان می شهر بررسی کر ه است. گسترش مرحلۀ ساتتار فضایی یز  را  ر سه

تیاریخی و   اند و این موضوع تخریب بازار ها به مرکز و قلب اصلی شهر تبدیل شده امروزه تیابان

 زا گیان،  عباس) را  ر پی  اشته است اصیل و ریخیتا به انزوا رفتن محتت عناصر ارزشاند آن و

 سیانان،  هایدان،  شییراز،  کرمیان،  شیهر  شی   فضایی ساتتار مطالعۀ نیز با کریای . کیوان(5975

 تیو   مطالعیات   ر وی. اسیت  ارگانییک  شهرهای فضایی منطق یافتن  نبال به قزوین، و کرمانیاه

 ییک  طیی   ر و ارگانیک صورت به که تاریخی شهرهای ظاهری نظای بی پس  ر که  هد می نیان

 وجیو  هیا   آن هایۀ  میان میترک و میخص فضایی منطق یک اند، گرفته شکل طوتنی زمانی بازۀ

  ارای تیاریخی  شیهرهای  ایین  کیه  کند می ثابت سینتکس  اسپیس روش از استفا ه با کریای.  ار 

 جارافییایی  مرکیز  بیر  بقمنط معاوتً هسته این و هستند تو  مرکز  ر فیر ه و منسجم هستۀ یک

 نظایی  ظیاهری،  نظای بی رغم به ارگانیک شهر که گیر  می نتیجه وی. و با کاربری بازار است شهر

 سیاکنان  نیازهیای  به وابسته تدریجی تکامل یک اساس بر نظم این و کند می تولید را تو  مختص

 (. Karimi, 1997) آید می پدید شهر فضایی گیری شکل جریان طول  ر

 ا ه است،  ر سدۀ اتییر بیییترین    نظم ارگانیک که ماهیت و رو  شهرها را شکل میاین 

 قیرن   و  نیاۀ  ر بزرگ معضتت از که از نظر کریای یکی ها را شاهد بو ه است. هنان آسیب

رو   هاین از .است مدرن تفکرات تأثیر تحت تاریخی شهرهای وسی   ر پیدای  تاییرات بیستم،

 شیهر  بناهیای  تک از حفاظت به نسبت تاریخی شهرهای فضای رو  حفظ بییتر اهایت وی بر

 (.Karimi, 2000) کند می تأکید
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 . روش تحقیق3

 رابطیۀ  اقتصیا ی،  و اجتایاعی  فرایندهای و شهر فضایی فر  و ساتتار بین  هد می نیان مطالعات

 جدیید،  شهرسیازی  ظهیور  و شیهرها  وسیعت  و جاعییت  گسیترش  بیا  امیا   ار  وجو  معنا اری

 و شیناتت سیاتتار   کیه  طیوری  بیه  یافیت   افیزای   نییز  شهرها  ر فضایی-کالبدی های پیچیدگی

 نیاماکن  امری شهر، اجزای تاا  تحلیل اساس بر آن شناسی ریخت و شهرها اصلی بندی استخوان

 و امکانیات  توزییی   شیناتت  تصیو    ر شیهرها  فضایی ساتتار تحلیل بنابراین،. شد  شوار و

  ار  هیایی  روش بییه  نیاز شهر، مختلف های بافت اقتصا ی اجتااعی توسعۀ بر آن تأثیر و تدمات

 و هیا  نظرییه  جالیه  . از(97: 5975زا گیان،   عبیاس )  هید  پاسی   هیا  پیچییدگی  ایین  بیه  بتواند که

 سیینتکس   اسیپیس  نظریۀ پر از ، می شهری فضاهای پیکربندی و مطالعۀ ساتتار به که هایی روش

 سیازی  میدل  بیرای  ای رایانیه  هیای  ای از تکنییک  مجاوعه از است عبارت سینتکس  اسپیس»است. 

 از عناصیر  سیسیتای  عنیوان   ر ابتیدا بیه   آمده وجو  به که  ر آن، مدل فضایی شهرها و ها ساتتاان

لحاظ روابط بین هر عنصیر فضیایی بیا  یگیر      شو ، سپس به هم ناای   ا ه می به مرتبط هندسی

ایین تحلییل    از حاصیل  تروجیی (. Hillier, 2004: 46) «گیر    عناصر موجو  تجزیه و تحلیل می

 ریاضیی  هیای  میدل  صیورت  ، بیه اتصیال و گزییده   عایق،  انسیجا ،  هاچون متایرهایی صورت به

 شیو ،  نایای   ا ه میی   سیر  )کاینیه(   )بیییینه( بیه   گیر   رنگی طیف و با گرافیکی و( ناو ارها)

 .  آور  می فراهم را ها نقیه بین بهتر مقایسۀ و تحلیل امکان بنابراین

کاشیان، از روش   شیهر  تیاریخی  محیدو ۀ  فضیایی  سیاتتار  تحلیل  ر این پژوه  نیز برای

 مقطی   سیه   ر محدو ه این فضایی متایرهای سینتکس استفا ه شده است و به این منظور  اسپیس

نقیۀ محیوری   ابتدا  ر. اند شده مقایسه یکدیگر با سپس و محاسبه (5971 و 5991 ،5911زمانی )

 سیپس نقییۀ محیوری ایجا شیده  ر     .شید  اتوکد تهییه  برنامۀ  ر یا شده زمانی مقط  سه ر  شهر

 و تحلیل شد. فراتوانی Ucl Depthmap افزار نر 

 . معرفی محدودۀ مورد پژوهش4

 قیقیه از   17 رجیه و   99 قیقیه و عیرش شیاالی     79 رجیه و   15شهر کاشان  ر طول شیرقی  

سیو بیه    که  ر فتت مرکزی ایران واقی  شیده اسیت، از ییک    النهار مبدأ قرار  ار . این شهر  نصف

(.  شیت کاشیان محیل ایجیا  یکیی از      5کوهستان و از طرفی روی به  شت کویر  ار  )تصیویر  

های زیستی فتت ایران است که  ر هزارۀ پنجم پی  از میت  تا هزارۀ  و  پی   ترین مجتا  کهن

 ر غر  شیهر کاشیان   « سیلک»های معرو   آن  ر تپه هایی استارار  اشته و آثار از میت ، با وقفه
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(. این شهر بیر بسیتر تایدنی کهین و     9: 7، ج5977)طر  توسعه و عاران شهر کاشان،  قرار  ار 

هیا و    یرین شکل گرفت و  ر  و  ورۀ سلجوقی و صفوی به اوج رونق تو  رسید. حالۀ افایان 

ییه و قاجیار، موجیب از  سیت رفیتن       ست شدن قدرت  ر میان افیار و زند به متعاقب آن  ست

موقعیت سابق شهر شد. انتقال پایتخت به تهران، اعطیای امتییازات تیا  بیه تارجییان و ورو       

هیای  ورۀ    اری و نیاآرامی  های ملکی و ارضی قاجار بر پایۀ تیول کاتهای ارزان تارجی، سیاست

د.  ر آستانۀ قرن ههیار هم  میروطه، موجبات رکو  و انحطاط منطقه و شهر کاشان را فراهم کر ن

 (. 9ی6ای به جا ناانده بو  )هاان:  هجری شاسی، از  وران رونق و عزت کاشان جز یا  و تاطره

 

 
 (۱۳۳۳، کاشان یعی کاشان در شهرستان کاشان )طرح جام : شهر و محدودۀ طب۱تصویر 
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و  در اوایل قرن چهاردهم شمسیر کاشان : نقشۀ تقریبی یذرها و محال، قدیم و بازار و حصار شه۲تصویر 

 دفتر بهسازی و نوسازی شهری وزار، مسالن و شهرسازی() های اخیر های دهه کشی قبل از خیابان
 

انید،   ساتتار فضایی شهر کاشان نیز مانند  یگر شهرهای تاریخی که  ر طول زمان شکل گرفته

بیو  و محیتت مختلیف     ها قبل با حصار محدو  شیده  از نظم تاصی برتور ار بو . شهر از سده

گرفتند. این محتت واحدهای فضایی تیا  سیاکنان    تدری  و  ر گذر زمان  ر شهر شکل می به

شیهر کاشیان از   (. 7بومی آن بو ند و  ر عین استقتل به کل شهر نیز وابسیتگی  اشیتند )تصیویر    

ا، بیا روالیی   هی   ورۀ اولیۀ پیدای  تو  تا اوایل قرن ههار هم هجری شاسی با هاۀ فراز و نییب

هجیری شاسیی بیه     5911از سیال  کم و بی  یکسان به حیات تو  ا امه  ا ه بو . با وجو  این، 

رشد شهرنیینی  ر سراسر کیور، با تاییرات وسی  و سریعی مواجه شید.   بعد و با آغاز روند روبه

  ر  ل بافیت هیای نسیبتاً عیرید شید       ر مرحلۀ اول توسعه، بافت جدید شیهر پیذیرای تیابیان   

توان به تضعیف نقی  بیازار تیاریخی و  رهیم      تاریخی ساتته شدند. از پیامدهای این توسعه می
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ای اشاره کر .  ر مرحلۀ  و  توسعه نیز بافت قدیم شهر کامتً  هیار تحیول و    شکستن نظا  محله

سیاسی مناسبات اجتااعی را  گرگون کر  و بافت جدید بر کالبید   تخریب شد، تحوتت اقتصا ی

تیأثیر تفکیرات میدرن، سیازمان      که با توسعه و گسترش شیهر تحیت    طوری لبه پیدا کر   بهشهر غ

فضایی شهر تاییرات فراوانی کر .  ر ساتتار جدید، الگوی محیتت بیه تبعییت از شیبکۀ معیابر      

 ر این ساتتار، محتت قدیم تا حدو  تاییراتی کر  و محدو ۀ بسیاری از محتت مخدوش شد. 

 اند. و  ر برتی موار  شاکلۀ تو  را از  ست  ا ه زیا ی رنگ باتته

 ر  ل محدو ۀ تاریخی، پیوسیتگی شیبکۀ معیابر تیاریخیی      های جدید تیابانبا استقرار شبکۀ 

های حرکتی اصلی شیهر بو نید،    گذرها  ر حکم شریانشهر از هم گسسته شد. اگرهه  ر گذشته 

های مستقیم و طوتنی جدید واگیذار   یابان ر پی تاییرات رخ  ا ه شده جایگاه تو  را به شبکۀ ت

الالک و  . ساتت شبکۀ معابر جدید با ایجا  میدان کاالکر ند. لذا نق  گذرها بسیار کارنگ شد

اهلل شریف  رست  ر نقطۀ مرکزی بافت تیاریخی   سه تیابان تیابان باباافضل، محتیم و متحبیب

ایی از هی  تته شدند، تخرییب قسیات  هجری شاسی سا 91شهر آغاز شد. این عناصر که  ر  هۀ 

کالبد تاریخی شهر و بر هم ز ن ساتتار فضایی آن و گسستگی محتت و گذرهای قیدیای را  ر  

(. پس از آن نیز تیابان فاضل نراقی  ر بخ  شرقی بافیت تیاریخی سیاتته    9پی  اشتند )تصویر 

بنیدی   ای تقسییم  شد و بدین ترتیب محدو ۀ تاریخی شهر که تا پی  از این برحسب نظیا  محلیه  

   (.9های جدید بازتعریف شد )تصویر  ، توسط تیابانشد می

 

 
 های معاصر )نگارندیان( کشی ، پس از اولین خیابان۱۳۳1: تصویر هوایی محدودۀ تاریخی کاشان در سال ۳تصویر 
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های جدید در بخش شرقی محدوده  ، نفوذ خیابان۱۳41: تصویر هوایی محدودۀ تاریخی کاشان در سال 4تصویر 

 )نگارندیان(
 

 ر حال حاضر محدو ۀ تاریخی شهر کاشان از هفت محدو ۀ اصلی تیکیل شیده اسیت کیه    

های پیرامون محدو ه و  رون آن از یکدیگر  اند اما توسط تیابان اگرهه  ر کنار یکدیگر واق  شده

 بیه  جنیو   از کاشیانی،  و طالقیانی  های تیابان به شاال از (. کل محدو ه1اند )تصویر  منفک شده

 متمحسین  تیابان به غر  از اهلل و سپیده کاشانی جایید، متفتح الدین غیاث و یثربی ایه تیابان

 بخی   و قاجیار   وران شهر تاامی محتت، این. است شده محدو  متصدرا تیابان به شرق از و

 اند.   گرفته بر  ر 5911 سال تا را شهر توسعۀ عادۀ

مان ناانده است و  و تیابیان محتییم و   محدو ۀ شهری محتیم نیز از آسیب این تاییرات  ر ا

انید )تصیویر    اهلل شریف سبب قط  گذرهای تاریخی و گسستگی محتت این محدو ه شده متحبیب

رو واجید   فعیال بیو ه و ازایین    محیتت  مراکز و انبارها آ  گذرها، بناها، (. این محدو ه  ربر ارندۀ6

 تجای   ناشیی از  مهم هند کانون حدو ه،م این اصلی گذر های تاریخی قابل توجهی است.  ر ارزش

بقعیۀ   و حسیینیه  مسجد، نخست، کانون  ر (.9است )تصویر  شناسایی قابل مسکونی غیر های کاربری

 ر راستای یک گیذر قیدیای قیرار     انبار آ  یک و حجره تعدا ی  و  کانون  ر میرنیانه قرار  ارند 

 حسیینیه  هاراه به کاشانی محتیم آرامگاه ،کانون سو  سوک معرو  است  و  ر که به گذر سه  گرفته

 ییده   هیای تیاریخی   ای از تانیه  نییز مجاوعیه   کانون ههیار   است.  ر  واق  شده  یگری انبار آ  و

تیر محیدو ه اسیت،     جنب بقعۀ میرنیانه که از عناصیر کهین   اند.  ر تبدیل شده اقامتگاه به شو  که می

انید. ایین فضیا کیه امیروز       گرفتیه  قرار مسکونی ایه تانه آن اطرا  که  ار  وجو  بزرگی فضای باز
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  ر گییو گی  ییک  باز زمین این شکل یک میدان  ار   ر گذشته گورستان محلی بو ه است. اگرهه

آیید و   عایل نایی   استفا ۀ هندانی جز پارکینگ تو رو از آن بیه   است، محله این فیر ۀ فضای میان

سیوک   واق   ر گذر سه انبار آ  و ها حجره چنینکم اکنون کارکر  یک مرکز محله را ندار . ها  ست

محیدو ۀ میور     تدماتی، متأسفانه و تاریخی مذهبی، ارزشاند عناصر هنین وجو  رغم به. اند متروک

 شو . ای محلی محسو  می نظر رونق هندانی ندار  و مجاوعه

 
 (۱۳۳۳)طرح جام  کاشان،  های جدید در حال حاضر : نقشۀ محدودۀ تاریخی کاشان و محال، و خیابان1تصویر 
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های جدید سبب یسست و  خیابان ؛۱۳۳1دۀ شهری محتشم کاشان در سال : تصویر هوایی محدو6تصویر 

 اند )نگارندیان(. تخریب یذرهای قدیمی شده

 
 محدودۀ محتشم )نگارندیان( شاخص : عناصر1تصویر 
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 . ارزیابی ساختار فضایی محدودۀ محتشم5

 فضای ساتتار تاییرات تأثیر  ربارۀ  قیق تحلیل یک به یافتن  ست یراستا  ر پژوه  این  ر

 اتییر  سیدۀ   ر مهم زمانی مقط  سه محدو ۀ محتیم و گذر تاریخی آن، جایگاه بر کاشان شهر

 سیاتتار   ر هنیوز  کیه  هنگیامی  ،اسیت  کنونی سدۀ اوایل به مربوطکه  اول  ورۀ: شدند تعریف

 و تایییرات  نخسیتین  شیروع  هازمیان بیا    و  ورۀ . بیو   نییده  ایجیا   تایییری  شیهر  تاریخی

 شیهر  مرکیز  عنیوان  بیه  الالک کاال میدان و جدید های  تیابان ایجا  هاراه به شهری های توسعه

هیا   آن طیی  کیه  اسیت  تاریخی محدو ۀ  ر ها توسعه آترین ناایانگر سو  زمانی و  ورۀ. است

 محیدو ۀ  نقییۀ . انید  شیده  ایجا  یتاریخ محدو ۀ  اتل  ر آمد و رفت تسهیل برای هایی تیابان

 موجو  های نقیه و اطتعات اساس بر 5971 و 5991 ،5911 زمانی مقط  سه  ر کاشان شهری

  ر آنیالیز  بیرای  ها  نقیه محوری نقیۀ سپس و تهیه شده، بازسازی یا هوایی تصاویر هاچنین و

 و عایق  اتصیال،  اییر مت سیه  اساس بر محوری های نقیه. شدند آما ه سینتکس  سپیسا افزار نر 

 هییدمان  از پیر ازش  ترتییب  این به که هایی  نقیه ،ا امه  ر. گرفتند قرار پر ازش مور  انسجا 

 های نقیه  ر. اند قرار گرفته مور  بح، آمدند،  ست شده بهیا  متایر سه اساس بر شهر فضایی

 و شیوند  میی ( قرمیز ) گر  رنگ به متاایل ها نقیه یابد، می افزای  متایر ارزش هرهه شده، ارائه

 .شوند می( آبی) سر  رنگ به متاایل ها نقیه کند، می پیدا کاه  متایر ارزش هرهه

اتصال، میانگین متایر اتصیال کیل شیهر     متایرآمده از پر ازش   ست بر طبق نتای  عد ی به

 5971 ر سیال   79/7به  5911 ر سال  91/7کاشان  ر طی سدۀ گذشته افزای  یافته و از عد  

های جدید و مدرن  ر سرتاسر شیهر از جالیه    سبب احداث تیابان این افزای  به یده است.رس

هیا  ر سیه    آنها و مقایسۀ  تر به نقیه است. اما با نگاهی  قیقرخ  ا ه  ر قلب محدو ۀ تاریخی 

هیای   مربوط به هاان تیابان فقطتوان  ریافت که این افزای   ر متایر اتصال،  مقط  زمانی، می

اتصال  ر گذرهای محدو ۀ تیاریخی کیه  ر طیی سیالیان طیوتنی شیکل       میزان است و جدید 

های شطرنجی جدید بیدون توجیه بیه     اند، کاتر شده است.  ر واق  بر اثر احداث تیابان گرفته

مییزان   ،بی  آن ت اند و به ط  و از هم گسیخته شدههای تاریخی، گذرهای قدیای ق محدو ۀ محله

 (.7)تصویر  است ها کاه  یافته آن اتصال
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 ۱۳۳۱و  ۱۳41، ۱۳۱۱ترتیب از باال به پایین سال  به ؛: نقشۀ شاخصۀ اتصال محدودۀ محتشم۳تصویر 

 )نگارندیان(

 5999تیا   5911عاق  ر کل محدو ۀ تاریخی شهر از سیال   شاتصۀمقدار عد ی میانگین 

 لییل آن احیداث مییدان     کهرسیده است   79/59به  75/71کاه  هیاگیری  اشته و از عد  

های تیاریخی   الالک و ههار تیابان متقاط  اطرا  آن است که با شکافتن و گسستن محله کاال

این کاه   ر متاییر عایق    5971تا  5999اند. از سال  شهر و  ر یک تط مستقیم احداث شده
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انگین تت  کاه  عایق میی   باید توجه  اشت که بر. رسیده است 61/59ناهیز بو ه و به عد  

، عاق حداکثر  ر طی این  وره افزای  پیدا کر ه است. افزای  یا شیده  5971تا  5999از سال 

هیایی از شیهر    کاه  عاق  ر کل محدو ۀ شیهر، بخی    تواند به این معنا باشد که با وجو  می

اند. با نگاهی به محیدو ۀ محتییم    اند و منزوی شده وجو   ارند که  ر عاق بییتری قرار گرفته

با نگاهی به محیدو ۀ محتییم    یابیم که میزان عاق  ر این محدو ه نیز کاه  یافته است. می ر

 سترسی سیری  تیر   آن معنای  کاه  یافته است. یابیم که ارزش عاق  ر این محدو ه نیز   رمی

 های جدید ماننید تیابیان محتییم  ر شیاال آن     تر به این محدو ه پس از ایجا  تیابان و آسان

شیو  کیه  ر    هیایی از محیدو ه میی    این موضوع تنها شامل قسیات ید توجه  اشت بااما  است 

های مرکزی این محدو ه هنوز هم  ر بییترین عاق  های جدید هستند و بخ  مجاورت تیابان

مرکزییت آن نییز    محلیه و جایگیاه    هید کیه سیاتت فضیایی     قرار  ار . این موضوع نیان می

 (.7یر  ستخوش مناسبات جدید شهر شده است )تصو
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 ۱۳۳۱و  ۱۳41، ۱۳۱۱ترتیب از باال به پایین سال  به ؛: نقشۀ شاخصۀ عمق محدودۀ محتشم۳تصویر 

 یان(گارند)ن

مقدار عد ی میانگین انسجا  کل  ر محدو ۀ شهر کاشان  ر طی سدۀ گذشته افزای  یافتیه  

 5911 ر سیال  ها،  رسیده است. بر طبق نقیه 5971 ر سال  76/1به  5911 ر سال  99/1و از 

شو  که بعدها میدان   ر محدو ۀ بازار و هاچنین محدو ۀ  یگری  یده می بییترین انسجا  کل

بییترین انسجا  کل مربوط به محیدو ۀ مییدان    5999الالک  ر آنجا ساتته شد.  ر سال  کاال

مییدان   رسید کیه بیا سیاتت     نظر می های محتیم و باباافضل است. لذا به  الالک و تیابان کاال

  بازار با ساتت فضایی شهر کاسته شده و انسجامیزان های اطرا  آن، از  الالک و تیابان کاال

نییز بیییترین    5971است.  ر سالتا حدی از  ست  ا ه تو  را  ر شهر جایگاه بازار ب  آن ت به

  بیا وجیو   ر ایین  وره   احداث کاشانی و رجیایی اسیت.   تازههای  انسجا  کل مربوط به تیابان

وضیو  کیاه     انسجا  محدو ۀ محتیم به میزانافزای   ر مقدار عد ی میانگین انسجا  کل، 

 کیه  بو ه 95/1 با برابر 5911 سال  ر گذر مور  نظر انسجا  میانگین از سوی  یگریافته است. 

 انسجا  میانگین ،مقایسه این  ر که است حالی  ر این  است رسیده99/1عد   به 5991 سال  ر

توان میاهده کر  کیه   ها می با مقایسۀ  قیق نقیه. است  اشته افزای  97/1 به 99/1 از شهر کل

های جدید، این محدو ه  ر مقایسه با کل شیهر از انسیجا     ها و تیابان تا پی  از ساتت میدان

تاا  فضیاهای شیهری کاشیان از نظیر متاییر       ،تر توبی برتور ار بو ه است و  ر مقیاس وسی 

های اطرا   الالک و تیابان اما با احداث میدان کاالاند.  ن با یکدیگر قرار  اشتهانسجا   ر تواز

هیایی   مثال بخ  ی شهر از بین رفته است. برایبندی فضای آن، توازن  ر میزان انسجا   ر پیکره

انید، بیا افیزای  مییزان مواجیه       از محدو ۀ محتیم که  ر مجاورت تیابان محتیم قرار گرفتیه 

انید   های مسکونی قرار گرفته های مرکزی این محدو ه که  ر  ل بخ  که بخ  ی رحال اند شده
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هیا  ر سیاتتار    انید و از نقی  و جایگیاه آن     ور هستند،  هار کاه  انسجا  شده تیابانو از 

ً                                                      فضایی شهر کاسته شده است. احتاات  هایین موضیوع سیبب کیاه  رونیق محلیه و تییدید                                       

 (.51)تصویر  آن شده است میکتت و معضتت اجتااعی و اقتصا ی
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 گیری . نتیجه6

 تایییرات  تیأثیر  مطالعیه شید و   اتییر  سدۀ طول  ر کاشان شهر فضایی  ر این پژوه  ساتتار

سیینتکس    بیا اسیتفا ه از شییوۀ اسیپیس     محتییم   ۀ تاریخیمحدو جایگاه و نق  ایجا شده بر

 ا  که میانگین اتصال کل شهر کاشان  ر یکصد سال  نیان اتصال شاتصۀرسی برارزیابی شد. 

های جدید بو ه است.  ر سال  مربوط به تیابان فقطگذشته افزای  یافته است، اما این افزای  

هیای   ی اصلی شهر بو ه است امیا اکنیون تیابیان   بییترین اتصال متعلق به بازار و گذرها 5911

و جذ  ارزش این ها  آن های تاریخی، سبب کاه  اتصال جدید با قط  بازار و گذرها و محله

و  5991اند.  ر محدو ۀ محتییم نییز ارزش اتصیال گیذرها  ر سیال       متایر به سات تو  شده

ق  ار . بیه ایین معنیا کیه     این کاه   ر مور  میزان انسجا  نیز مصیدا کاتر شده است.  5971

رغم افزای  میانگین انسجا  کل شهر  ر طی صد سال اتیر، نتای  بییانگر کیاه   ر مییزان     به

هیا و   های اصلی شهر تاریخی از جاله محدو ۀ محتیم و افزای  آن  ر مییدان  انسجا  محدو ه

محتییم  ارزش انسیجا   ر سرتاسیر محیدو ۀ     5911احداث هسیتند.  ر سیال    تازههای  تیابان

هیای جدیید،  ر    هیای بعید و پیس از احیداث تیابیان            ً                                 تقریبا  یکسان بو ه اسیت، امیا  ر سیال   

 بیه  انسیجا   انید،  گرفتیه  احداث قرار تازههای  تیابان مجاورت  ر که این محدو ه از هایی بخ 

با  های مرکزی این محدو ه که بخ  که  ر ستا حالی  ر یافته است. این افزای  زیا ی مقدار

کیاه  یافتیه اسیت.     ، انسجا   ر طیول سیدۀ گذشیته   اند ها قرار گرفته بییتری از تیابانفاصلۀ 

 ر کل محدو ۀ شهر کاشیان  ر سیدۀ    یز نیان  ا  که میانگین این شاتصبررسی متایر عاق ن

 نقی    لییل  به 5911سال   ر میزان متوازن این شاتص گذشته کاه  هیاگیری  اشته است.

 یفضا از یا بخ  عاده که محتت   زیرابو ه است شهر یفضای ساتتار و سازمان  ر محتت

را  ر کلییت   سیاتتار هاگنیی از اجیزا    ،شدند، با قرار گرفتن  ر کنار یکدیگر یم شامل را شهر

اما پیس از میداتتت کالبیدی  ر محیدو ۀ شیهر تیاریخی و گسسیتگی         آور ند. شهر پدید می

های تیاریخی   های محله اق  ر برتی بخ میزان عهای جدید،  های قدیای توسط تیابان محله

متوازن  طور بهنکتۀ مهم این است که این کاه   ر متایر عاق افزای  هیاگیری  اشته است. 

هایی از محدو ۀ محتیم که  ر مجاورت   ر بخ  5971اتفاق نیفتا ه است  برای مثال  ر سال 

 ،سیات مرکیز محلیه    با حرکت بهق بسیار کاه  یافته و ، متایر عاجدید قرار  ارندهای  تیابان

تواننید از جالیه  تییل بیه انیزوا       افزای  یافته است. این نتای  می هیاگیری طور بهاین متایر 

 های مرکزی این محدو ه باشند.   اهایت شدن بخ  رفتن و کم
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 یتاریخ  ر محدو ۀ هد  توسعۀ شهر  ر طی یکصد سال گذشته با که یمداتتت بنابراین

تاییرات وسی   ر ساتتار فضایی شهر را نیز  ر پی  اشته اسیت. ایین    است، شده کاشان انجا 

ترین  تیل تاییر  ر مناسبات اجتایاعی شیهر  انسیته     کم بخیی از از اصلی تحوتت باید  ست

شوند. محدو ۀ محتیم بخیی از شهر تاریخی است کیه هنیین تاییراتیی را  ر سیاتتار تیو       

برهم ز ن ساتتار فضایی محدو ۀ یا شده  ر نسیبت بیا کیل    تجربه کر ه است. این تاییرات با 

شهر، کاه  جایگاه اجتااعی، اقتصا ی و فرهنگی آن  ر شهر و به  نبیال آن تیروج سیاکنین    

 بومی و فرسو گی کالبدی را به  نبال  اشته است.
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