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  *یحمیدرضا جیحان

  **يآباد محمد مشهدي نوش

  ***وند فرهادي آمنه

  ****زهرا قلندري
 

  

  چکیده

هاي عزاداري مورد توجه است. بنـاي اصـلی و    واسطۀ انجام آیین هنوز هم بهاست که  گلچقانه بنایی زیارتگاهی

بـه   1382 سـال  در این بناقرار گرفته است. فاضل نراقی کوچۀ گلچقانه منشعب از خیابان در مجموعۀ پیرامونش 

 مردانـه ۀ و حسینی بقعهمجاور بقعه و شبستان  بناي اولیه شامل .ثبت شده استدر فهرست آثار ملی  9032 ۀشمار

بـه دهـۀ   هـا   آن دارد که سابقۀ سـاخت متأخري هاي خدماتی  جمله بخش هاي جدیدتري از بخش مجموعه است.

حـال سـاخت    درجمله یک حسـینیۀ جدیـد    ازهاي دیگري  اکنون نیز بخش گردد و هم بازمیخورشیدي  1370

شکل اولیه و اصـیل آن را  ، تغییرات ایجادشده در بافت شهريِ این مرکز محله و همچنین مداخإلت در بنااست. 

گیري و سیرتحول بنا صـورت   اي در خصوص شکل تغییر داده است. این در صورتی است که تاکنون نیز مطالعه

 مقالـه این ا را از بنا و جایگاه شهري آن فروبکاهد. رود که تغییرات ایجادشده درك م نگرفته است. لذا بیم آن می
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گیـري و تغییـر و تحـوإلت آن اسـت. روش      شکل از جملهمطالعۀ خصوصیات معماري و تاریخی بنا و در پی 

پیمایش میدانی و رجـوع  ، اطإلعات از طرق مصاحبهآوري  جمعتاریخی است و  توصیفیشده  کارگرفته بهتحقیق 

پیش هاي  از نوع زیارتگاه بناي گلچقانه، هاساس این مطالعبرگیرد.  به اسناد و مدارك و متون تاریخی صورت می

به یک کانون برگـزاري مراسـم   ، در پیوند با محیط شهرياست که کاربرد آرامگاهی نیز داشته و از دوران قاجار 

  آیینی تبدیل شده است.

   .گلچقانهزیارتگاه ، محلۀ گلچقانه، کاشان، شهر تاریخی :ها لیدواژهک

  

  

  مقدمه. 1

 با یادشده معبر ت�قی محل در واست خیابان فاضل نراقی  از که منشعب گلچقانهکوچۀ  انتهاي در

 اخیـر  دهـۀ  چنـد  طـی  در کـه  شـده  واقـع  زیارتگـاهی ، یا گذر قدیمی گلچقانـه  شهید بهیکوچۀ 

 از جملـه  تغییـرات  میـزان . اسـت  شـده  افـزوده  آن به جدیدي بناهاي و آن تخریب از هایی بخش

 بنـا  رود مـی  آن بیم که است حدي در هشد افزوده هاي بخش شده و تخریب شهريِ عمدتاً فضاهاي

طـرح و  شـده از نظـر    افزودههاي  خشب .بدهد دست از را خود فرهنگیتاریخی و  اعتبار و ارزش

بـا بنـاي اصـلی بـه تخریـب برخـی       ها  آن اتصال اند و کیفیت و ارزش معماريساخت فاقد  ۀنحو

 عمـدتاً ، بنا پیرامون ۀشد تخریب هاي بخش، حال عین رنیز منجر شده است. د ي تاریخیها قسمت

 کـه  شـود  مـی  شامل را اي سرپوشیده گذر و گاهزیارت مقابل میدان از جملهبوده و  شهري فضاهاي

قابـل توجـه در    جایگـاهی  و شـأن ، آن بـه  رو ازاین و کرده می میسر را محله بافت و بنا میان پیوند

 دسـتخوش  نیـز  موجـود  مانـدۀ  باقی آثار، تغییرات یادشدهادامۀ ممکن است با  .است داده می محله

  .  شوند تخریب یا و آسیب

 و شـهري  حفاظـت  هـاي  طـرح  تهیـۀ ، یادشده تغییرات و ها تخریب توسعۀ از جلوگیري براي

 پـژوهش  و مطالعـه  موضـوع ، نظـر  مورد بناي، این وجود با .است ضروري اثر مرمت بازپیرایی و

 در آن ثبـت  پرونـدۀ  تهیـۀ مستندسـازي و   بـه  گرفته صورتۀ مطالع عمدۀ و است نبوده داري دامنه

 در اي مداخلـه  طـرح  هرگونهاست که  حالیاین در . )1 (تصویر شود می محدود ملی آثار فهرست

 گذشـته  در بنـا  تـر  اصـیل  وضع و موجود وضع مطالعۀ نیازمند، نظر مورد اثر وضعیت بهبود جهت

  .  است نشده متوقف نیز هنوز تغییرات دامنۀ که خصوص به است؛
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 فرهنگی میراث ر فهرست آثار ملی (دفتر فنی ادارۀثبت د برايشده از بناي گلچقانه  هاي تهیه نقشه :1 تصویر

  )1381، کاشان

 وضعیت آخرین که هاست پرسش این به دادن پاسخ پی در مقاله این، شد گفته چهآن اساس بر

 بـوده  چگونـه  گرفتـه  صورت تغییرات از پیش آن با مرتبط شهري فضاهاي و بنا اصیل شدۀ شناخته

 مقالـه  هـدف  اسـت؟  گذرانـده  سـر  از را راتـی یتغی چه و گردد بازمی زمانی چه به بنا اصل است؟

 شـکل  بازیـابی  همچنین و آن به وابسته عناصر و اجزا و بنا موجود وضعیت مستندسازي و مطالعه

 نحـوۀ  ممکن حد تا که است آن دنبال به مقاله همچنین. است اخیر تغییرات از پیش تا آن تر اصیل

 یروشـ  پایـۀ  بـر  حاضـر  مطالعـات . کنـد  روشـن  نیـز  را بنـا  تحـول  و تغییـر  سـیر  و یـري گ شکل

 همچنـین  و مقایسـه  و مستندسـازي  و میـدانی  مشاهدات و مطالعات به اتکا با و تاریخی توصیفی

 مطالعـه  آن شـهري  بستر و بنا، مقاله این در. است هدف به دستیابی پی در شفاهی تاریخ مطالعات

 مکتـوب منابع  از جمله منابع سایربا  واکاويو  تفسیرع�وه بر  شدهدیا مطالعۀ نتایج و شد دنخواه

 .دشویسر م بنا ساختارهاي و عناصر بازشناسی نهایت در تا شد خواهند مقایسه

  گاهزیارت شهري بستر به نگاهی. 2

 شـهري  بسـتر  با وسیعی ارتباط که است بنایی، دیگر پرشمار هاي نمونه همچون گلچقانه گاهزیارت

، براساس مطالعات پیشـین . است آن شهري بستر با آشنایی نیازمند آن شناخت رو ازاین. دارد خود
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هاي نخست اس�می رشـد و توسـعه یافتـه و در     طی سده، داردتري  سابقۀ کهناحتما�ً کاشان که 

شـده اسـت کـه درون حصـار      ساختار منسجمی از گذرها و مح�ت را شامل می، دورۀ سلجوقی

 6شـهر  ، یافتـۀ دورۀ سـلجوقی   وضـعیت توسـعه  در ، بیرشـک  براساس مطالعات قرار گرفته بودند.

هاي منتهی  در ابتداي راهاطراف شهر و که در  )3: ج1374، است (بیرشکشده  شامل میرا  دروازه

چند گذر مهم که بازار کاشان نیـز بخشـی از    توالیِ، سوي دیگر از. )2(تصویر  اند واقع شده آنبه 

متـداد داشـته   ادر جنـوب غـرب   تا درب فین در شمال شرق  سوقیا  از دروازۀ خراسان، آن است

در فاصـلۀ کمـی از   ، زمانی به این محله تبدیل شـده اسـت  اي که  یا محدودهاست. محلۀ گلچقانه 

توانـد   امتداد یادشده و در جنوب آن قرار داشته است. لذا توجه بـه امتـداد گـذرهاي یادشـده مـی     

بر مطالعات پیشـین از شـمال    محلۀ یادشده بناگلچقانه باشد. دهندۀ اهمیت و موقعیت محلۀ  نشان

از غرب بـه محلـۀ   ، آباد و ترك گریچه تجنوب به مح� از، آباد به مح�ت طاهر و منصور و ملک

نزدیکی محلۀ گلچقانـه   .)3 (تصویر است شده دروازه فین و از شرق به محلۀ درب باغ محدود می

سـایر محـ�ت    هآن را ب، امتداد گذري که بازار را بر سر راه خود داشته از جملهبه گذرهاي اصلی 

 کـرده اسـت.   متصل مـی در غرب محله و درب فین در شمال آباد  ۀ ملکزشهر و همچنین دو دروا

شـده از وضـعیت    اي بازسـازي  در نقشهو اواخر دورۀ قاجار ادامه یافته بیش تا  یا  این وضعیت کم

  .)4 قابل مشاهده است (تصویرنیز اواخر دورۀ قاجار در شهر 

هـاي   و سـاخت خیابـان   خورشـیدي  ۀ چهاردهمگرفته در نیمۀ نخست سد ییرات صورتبا تغ

مرز میان دو محلۀ گلچقانه و گریچه مخـدوش شـده و در تبعیـت از    ، اصلی همچون فاضل نراقی

محلـه را در  ، عین حال سـاخت خیابـان فاضـل نراقـی     در کمی تغییر کرده است.، موقعیت خیابان

بـراي  . عـابر در نـام م  از جمله؛ دسترس قرار داده و احتما�ً باعث برخی تغییرات در آن شده است

گلچقانـه خـتم   زیارتگـاه  بـه   اًو مستقیم استخیابان فاضل نراقی  منشعب ازاي که  کوچهنام مثال 

، )4 اواخـر دورۀ قاجـار (تصـویر   شهر کاشـان در   ۀمحدود شدۀ ۀ بازسازياد به نقشبا استن، شود می

فیلسـوفی در   دلیل سـکونت خـانوادۀ   به( فیلسوفی ۀکوچبه بعدها  کهمحمدصالح بیک بوده  ۀکوچ

غربـی واقـع در     شـرقی  معبرنام  گویند. گلچقانه می ۀکوچ، اما اکنون به آن ؛تغییر نام داده است) آن

جـداي از ایـن    1است. تغییر نام یافته شهید بهیبه  ولی اکنون، گلچقانه بودهشمال زیارت نیز گذر 

 کرده است. واسطۀ ساخت خیابان تغییر نحوۀ دسترسی به زیارتگاه نیز به، تغییرات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زیارتگاه گلچقانۀ

هايکاشان؛ مطالعۀ ویژگی  

 معماري و سیر...

 

                                                          85  

  
  )1375، ق (بیرشک7تا  5ۀ شهر کاشان از قرن مراحل توسع :2 تصویر

  

  
  )کاشان يگردشگر و فرهنگی میراث ۀادار یفن دفتر(گلچقانه در بین محإلت کاشان  : جایگاه محلۀ3 تصویر

  

 زیارتگـاه  از محلـه  نـام رسد  واقع شده و به نظر مینام  همیناي به  در محله گلچقانه زیارتگاه

 و دارد قـرار  هموار و مسطحنسبتاً ي بستر در هکتار 6 تقریبی وسعت با محله این. است شدهاخذ 
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 )1381، کاشـان  فرهنگـی  میـراث ادارۀ (اسـت   شـرق  شمالِ به غرب جنوب طرف از اراضی شیب

 ۀکوچـ  و نراقـی  فاضـل  خیابان طریق ازبیشتر  گاهزیارت به دسترسی حاضر حال در. )5ـ3 (تصویر

 ی به رنـگ آبـی  رک گنبد، گلچقانه تاریخیۀ کوچ به ورود با. است میسرخیابان  آن شمال درواقع 

 انتهـاي . شود نمایان می گلچقانه کوچک بناي، سرپوشیده گذر از عبور با و شود دیده می اي فیروزه

. اسـت مشـاهده  قابـل   آن هـاي  دیـوار روي  ینماهـای  طـاق  و اسـت  مسقف گلچقانه کوچۀ شمالی

 قـرار  گلچقانـه  کوچـۀ  انتهـاي  در کـه  واقع شده غربی شرقی ترِ اصلی گذر داخل گاهزیارت ورودي

 مقابـل . راه دسترسی اصلی به زیارتگاه بوده اسـت ، و تا پیش از ساخت خیابان فاضل نراقی گرفته

 فضـاهاي  برخـی  اخیـراً  آن جوار در و قرار دارد بزرگی باز فضاي، شرقی غربی گذرهمین در  بنا

اسـت کـه    اي گنبدخانـه منـاره و  ، هینیحس، شبستان شامل ارتگاهیز نیا. ستا  شده ساخته خدماتی

زیـر  درون گنبدخانـه و   زیارتگـاه موجـود در   قبر .روي آن قرار دارد اي شده کارى یکاشرك  گنبد

 در کـه  بنا . اینقرار دارد فلزي ضریحیک  داخلو  شبستان غربى در ضلعرکی واقع شده که  گنبد

در شمال و غـرب   مجاور معبر دو اب در دو توسط، است باز فضاي یا حیاط فاقد امروزي وضعیت

  .)5 (تصویر یابد می ارتباط خود

  )1374، شهر و خانهمهندسان مشاور ( قاجار ۀ کاشان در دورۀنقش :4 تصویر

  

در  معمـار  خانۀ، ع�وه بر این. است مرمت حال در بناي مسکونی چند، زیارت همسایگی در

 صـنفی  انجمن عنوان به آن از و اخیراً تعمیر شده که دارد زیارتگاه قرار شرق در گذر شهید بهی و

نـام خانـۀ پارسـی در     نیـز بـه   دیگري بناي .شود برداري می بهره کاشان ساختمانی کارگران و بنایان

هـاي   است. بر اساس عکس یافته کاربري سرا تغییر مهمان دارد که پس از تعمیر به همین گذر قرار

هـا کـه در    سه کارگاه نیز در این گذر و در یک راستا قرار داشته که یکی از آن، 1335سال هوایی 
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عنـوان کارگـاه شَـعربافی     تخریب شده و اثري از آن نیست؛ دیگري اکنون بـه ، مقابل زیارتگاه بوده

ل اکنون به کافـه تبـدی  ، فعال است و کارگاه دیگر نیز با فاصلۀ حدود دویست متر از کارگاه یادشده

 در اطـراف  و همسـایگی  در صورت ویرانـه و متروکـه   به بناهاي دیگري، بر این شده است. ع�وه

اند و در برخی از  هایی در حال تخریب درآمده صورت بیغوله اکنون به اند که زیارتگاه قابل مشاهده

ـ   از جملـه ایـن بناهـا مـی     .خارجی سکونت دارنـد  اتباع از جمله و فرودست ها اقشار آن ه تـوان ب

اند و به حـال   فیلسوفی و طالبیان اشاره کرد که بسیار بزرگ و شامل عناصر کالبدي متنوع هاي خانه

  اند. خود رها شده

 

  
   )1397، جیحانیپإلن موقعیت آرامگاه ( :5 تصویر

  زیارتگاه گلچقانهوجه تسمیه . 3

، »کُلجانـه «، »جانـه  کُلـه « مختلف تلفظ با چهار آن رازآمیز و ویژه نام، زیارتگاه این ابهامات از یکی

 ایـن  از) خورشـیدي  1299( هجري 1338 سال در سپهر عبدالحسین .است »گُلچقانه« و »گُلچانه«

هجري  1316 از ملکی سند در دو .)435: 1355، سپهر( کرده است یاد »کُلجانه« عنوان با زیارتگاه

 امـا در ، زیارتگاه اشـاره رفتـه اسـت   به نام این ، که به دو ملک مجاور زیارتگاه مربوط است قمري

 .)7و  6تصویر ( است آمده »جانه کله« دیگري در و »گلچانه« از این اسناد نام زیارتگاه یکی

، اسـت  کلجانـه  یـا  و گلچانـه  همـان  که جونه کله یا و گلچونه را زیارتگاه این نیز کاشان مردم

 مدفون امامزاده دو چون گویند می محل اهالی. ندا قائل اي تسمیه وجه هرکدام براي و کنند می تلفظ
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 دربـارۀ  طور  همین. گفتند می گل همچون معناي به گلچانهها  آن به بودند زیباروي زیارتگاه این در

 بـاز  دهـان  بقعـه  در چـاهی  امامزاده اعجاز به و آمده شهر در سیلی وقتی دارند عقیده نیز جانه کله

 نجـات  هـا  جـان ) کل( همه، اعجاز این با یعنی ؛اند گفته جانه کل آن به بلعد می را ها آب تمام کرده

 شـریف ( 3داشـته  کـاربرد  نیز قاجار ۀدور از که است گلچقانه زیارتگاه نام براي دیگر تلفظ 2.یافت

کـه ریشـۀ    اسـت  شده ثبت این نام دولتی برخی اسناد در اخیر هاي دهه در و )98 :1372، کاشانی 

  .  لغوي آن روشن نیست

 و »گلچـه « از مرکب کلمه این. یافت گلچانه تلفظ همان در را اصلی تسمیۀ وجه بتوان شاید اما

 روي هـاي  گل به سنتی نساجی ادبیات در و است کوچک گل معناي به گلجه یا گلچه. است »آنه«

 بر اسم این شاید .»گلچه مثل« معناي به دارد صفت کاربرد نیز »آنه« پسوند 4.شود می اط�ق پارچه

ـ  نوع مانند بنا ظاهري هاي ویژگی یا و باشد استوار امامزادگان رویی گل عامیانۀ باور همان  اتتزیین

بقعـۀ   نـام  بـا  زیارتگـاه  ایـن  اوصـاف  ایـن  گنبدها. بـا  دیگر با نسبت در گنبد و بقعه کوچکی یا و

 .است رسیده ثبت به ملی آثار فهرست در 9032 ۀشمار به 10/3/1382 تاریخ در گلچقانه

  
  )کاشان 1 ۀشهرداري منطقنام گلچانه در یک سند ثبتی ( :6 تصویر
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  کاشان) 1سند ثبتی (شهرداري منطقۀ در یک جانه  کلهنام  :7 تصویر

  

  بنا موجود یتو وضعوقعیت م. 4

به ارتفـاع یـک طبقـه مسـقف      بناییاز سوي خیابان فاضل نراقی با  ۀ گلچقانهدي کوچوابتداي ور

ـ زیارتگاه بناي کوچک ، بخش سرپوشیدۀ آنو بور از گذر با عشده است.  انتهـاي  ه کـه در  گلچقان

و  بنـا  شـمال در واقع ، این زیارتگاه در نبش دو گذر شهید بهیدر دسترس است.  قرار دارد کوچه

صر بنـا معرفـی و   اجزا و عنا، در ادامه .)9و  8 (تصویر قرار داردآن  غربواقع در  گلچقانهکوچۀ 

کـه در سـال    از آن باید به نقشۀ وضعیت فعلی زیارتگاه توجـه کـرد  . اما پیش شوند شرح داده می

نیـز جانمـایی    8 ) وضعیت فعلی مجموعـه و تصـویر  10 این نقشه (تصویر تهیه شده است. 1397

    د.نده وضعیت امروزي بنا در محیط شهري را نمایش می
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      )1397، (نگارندگانزیارتگاه  يشهرنقشۀ موقعیت  :8 صویرت

  
 ۀ. خان3، نشده مرمت هاي مسکونی . عمارت2، زیارتگاه گلچقانه .1: بناهاي شاخص اطراف آرامگاه :9 تصویر

  )1397، (جیحانی پارسی سراي مهمان. 4، معماران
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 (نگارندگان)مجموعه  وضع موجودپإلن  :10 تصویر

  ورودي. 1ـ4

ارتفـاع   به سکوییبا قرار دارد که رواقی با عمق یک متر ، زیارتگاه سمت شمالی در نماي ورودي

بـا  بنـا  شـمالی   ۀجبهـ در سرتاسـر  که  این رواق .جدا شده است گذر اصلیکف متر از  سی سانتی

بـا گـچ انـدود شـده و انـدکی هـم       ، ادامه یافتـه اسـت  هاي مربعی ساده  ستونو  خیز کم یهای قطا

کـه   قـرار دارد ین جبهه در ا جدید فلزي سه ورودي با درِ .)11 (تصویر ات دورۀ پهلوي داردتزیین

بـا  دارد کـه  آجـري  قابی ، این جبهه شرقیالیه  واقع در منتهی درِ دورتادوراما  هستند.ات تزیینفاقد 

 ۀمبارکـ هیئـت  « عنـوان  ورودياین با�ي کاري  شده است. متن کاشی تزیین�جوردي هاي   کاشی

 نوشـته شـم کاشـانی   بند محت اشعاري از ترکیببا خطی ریزتر  آندر دو طرف  ورا دارد  »محمدي
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بررسـی کتیبـۀ    ».وقف نمـود حـاجی احمـد فـرد    «و در پایان نیز نام واقف آمده است:  شده است

دهـد کـه    نشان می، یادشده به محوطۀ موسوم به حسینیۀ زنانه راه دارد که درِهمچنین اینیادشده و 

، شـمالی زیارتگـاه  جبهـۀ  میـانی   درِ 5اخیر نصب شده است. دهۀ سهتا  دوکتیبه جدید است و در 

واقـع در  زنانـه   ۀحسـینی محوطـۀ   بـه توان  مینیز  آنپس از عبور از  و استات تزیینو بدون ساده 

  ).12 تصویر( شدوارد  گنبدخانه جنبِ

  
  نماي شمالی (نگارندگان) :11 تصویر

  
  )1397، نماي ورودي آرامگاه (نگارندگان :12 تصویر
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   زنانه حسینیۀ. 2ـ4

قرار دارد که افراد محلـی آن   شکلی مربع فضاي، واقع شده آن در قبر که گنبدخانه فضاي جوار در

هرچند احتما�ً مقصود از نام یادشـده اشـاره بـه بخـش زنانـه حسـینیه        6؛نامند میزنانه  حسینیۀرا 

در اجـرا شـده   لنگـه طـاق    روي چهارخود بر  ی دارد کهبزرگ قطااین فضاي یکپارچه که  است.

به این نام موسـوم شـده   ، تري که محل اجتماع مردان هنگام عزاداري است بزرگ مقایسه با فضاي

ن آن بندي گچی ساده و آجرکاري ظریفی اسـت کـه در میـا    یات این طاق شامل رسمتزییناست. 

ارتفـاع   .)13 (تصـویر  استاجرا شده شعاع خورشید  صورت بهدار  نیز طرحی از آجر نگینی لعاب

و کل بـام را بـا روکـش نـاهمگون ایزوگـام       استمتر  20/2بام تا بلندترین نقطه آن  از رويطاق 

این  طریق ازو  است متر 5/6 و عرض 5/7طول  به مستطیلی مربعفضاي حسینیۀ زنانه  .اند پوشانده

 فـراهم  یـا فضـاي اصـلی بقعـه     گنبدخانه و جدید حسینیۀ، همردان حسینیۀ به دسترسی امکان فضا

، سـت کـه از آن  در میـان بنا مسـقف  اي  این فضا محوطـه ، زیارتگاه لذا در وضعیت فعلیِ .شود می

  اصلی مجموعه و همچنین گذر مجاور در دسترس است. هاي بخش

  

  )1397، فضاي صحن (نگارندگان ۀگنبدخان :13 تصویر

  : گنبدخانه. 3ـ3 

گنبد  قرار گرفته است.ریح ضقبر و درون آن ی دارد که کوچک اًنسبت خانۀگنبد گلچقانه زیارتگاه

در ارتفاع و ضلعی   ششطاقی مدور است که روي پایۀ  یداخل؛ پوسته استدو پوسته زیارتگاه 

که با�ترین ) 14(تصویر است  یترکدوازده  د ركگنب خارجی ۀو پوستساخته شده متري  50/6

به  ضلعی 12گریو یک روي متر از سطح زمین قرار دارد. گنبد یادشده  30/12نقطۀ آن در ارتفاع 
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شده است و  تزیینکاشی  گنبد با .)15 (تصویر استر گرفته اقراز سطح بام متر  5/2 ارتفاع

هایی  کاشی ات گنبدتزییندر اند.  زمینۀ نقوش گنبد را به خود اختصاص داده، اي یروزهفاي ه کاشی

ها  ات شامل طرحتزییناین کار رفته است.   بهنیز  زرد و نارنجی، آبی سیر، سیاه، سفیدهاي  به رنگ

ابتدا ، شکل هندسی اشکال لوزيدر هر ترك از با� به پایین بعد از و اشکال هندسی و کتیبه است. 

 7قفلنیز در انتها قرار گرفته است. قاب مربع یک نام علی در یک لوزي و سپس نام محمد در 

  .)16 (تصویرخط معقلی آمده است  صورت بهعلی با چهار بار تکرار نام علی 

 شـرقی و غربـی   دو سـمت در فلزي  ۀدو پنجر، ات استتزیینگنبد که آجري و فاقد  گریودر 

 این در حالی است کـه در  .کنند مین میگنبدخانه را تأ درون فضاي نور ود نقرار دارروي هم  هروب

 شـده تهیـه  1381 در اسـفند  کاشـان  فرهنگی میراثشده از بنا که توسط دفتر فنی  ترسیم هاي نقشه

ات و تزیینـ و بنـدي سـاده    یرسـم  داراي خلیادبد گن .)1(تصویر  شود دیده میچهار پنجره است 

    .)37و  15(تصویر  استمختصري کاري  گچ

  
  )1398، نگارندگانإلن گنبد رك (پ :14تصویر 

  
  )1397، (نگارندگان B-Bبرش  :15 تصویر
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  )1398، ات (نگارندگانتزیینگنبد رك و  :16 تصویر

  مناره. 4ـ4

 قـرار  اصـلی  ورودي درِ کنـار  در که است رك گنبد با ارتفاع مه شده آجرکاري ۀمنار یک داراي بنا

 و �جـوردي ، اي فیـروزه  هـاي  کاشـی شکل بـا    زيهندسی لو اتتزیین، منارهجري آ نماي در. دارد

 یـک ، مناره بخش با�ترین در .اند اجرا شده آجري زمینۀ درها  . این کاشیاست مشاهده قابل سفید

. )19و  18، 17 ویر(تصـ  است هکرد ایجاد را ذنهمأ یک حالت که دارد وجود الحاقی فلزي پوشش

کم در حال حاضر منفـذي   ساخته شده است و پایۀ یادشده دستآجر  اي از این مناره بر روي پایه

نیۀ یکـان حسـ  پل جوار در وسازهاي اخیر  ساختها و  تخریب واسطۀ . این پایه بهتوپر استندارد و 

 بـه  دسترسـی  بـراي  مـارپیچ  اي پلـه  راه داراي مناره .)20 (تصویرقرار گرفته است  در حال احداث

  شود. می آغاز بام پشت روي از که است ذنهمأ

اي بـه   در نزدیکی حجم مناره عارضه) 21(تصویر  1335سال  هوایی هاي عکس طبق همچنین

 کـه  باشـد زنانـه   ۀبام حسینی پله پشت بایست سقف راه شود که احتما� می دیده میشکل یک توده 

 ۀحسـینی  به شبستان اتصال براي تازگی به. اما است کرده می فراهم را بام به همکف سطح از ارتباط

بـام و  نـون بـراي دسترسـی بـه     اک. نیستموجود  آن از اثري و شده تخریبنیز پله  این راه، جدید

  شود. جدید استفاده می ۀپله حسینی راهمناره از 
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 )1397، مناره (نگارندگان :17 ریتصو

  
  )1397، پإلن مناره (نگارندگان :18 تصویر

  

  
  )1397، (نگارندگان ات منارهتزیین :19 تصویر
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 )1397، مناره (نگارندگان ۀپای :20 تصویر

  
   )1397، (نگارندگانپلۀ احتمالی بام  و راهمناره  :21 تصویر

  پهلوي ۀحسینی. 5ـ4

جمعـی از  خورشـیدي توسـط    1323 سالکه در شود  نیز می گلچقانه شامل یک حسینیه ۀمجموع

حاج احمد آقا کاشانی و حاج میرزا اسـدااله  ، ولی توسلی، محل از جمله حاج حسن مسچی اهالی
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هـاي   در مـاه  یادشـده هیئـت  ) 186 ،1ج :1378، (معتمدي کاشـانی سیس شده است أکرمانشاهی ت

. در کنـد  برگـزار مـی  مجلس عزاداري ، محل حسینیههاي مذهبی در  محرم و صفر و دیگر مناسبت

 وکـرده  بـازار حرکـت   سـوي  بـه  زیارتگاه از محل فراوان شکوه با زیاد   جمعیت، طی این مراسم

 گنبدخانـه  جنـوبِ  درۀ یادشـده  حسـینی  .)جـا  (همـان  شـوند  اطعام می عزاداران را مراجعتهنگام 

بـر عکـس هـوایی     بنـا ، است سرپوشیده کهشکل فعلی  به آن ساخت و است گرفته قرارزیارتگاه 

 ،ایـن دوره  در .)21 (تصـویر  گـردد  بـازمی یادشـده   سـال  از بعد و دوم پهلوي دورۀ به 1335سال 

نحوي که در بـرش مجموعـه قابـل مشـاهده      ؛ بهاست شده مسقف فضاي روباز یا صحن زیارتگاه

 ه شـدن این قسمت از بنـا قبـل از سـاخت   ، هاي متولی زیارتگاه با استناد به گفته .)22است (تصویر 

پوشـش چـادري و   ، سـوزي  آتـش که با وقوع  شده میصورت موقت با استفاده از چادر مسقف  هب

بـه   ،حاج حسین شـیر رین محل به نام و توسط یکی از خی رفتهاز بین   چوبی سقف آن کام�ً ازۀس

صـحن   نیـز  پـیش از ایـن  . )24و  23(تصـویر   )1398، (رضایی شکل امروزي مسقف شده است

کـه   قـدیمی  قبرهـاي  تمـام ، یادشده محل قبرهاي پرشماري بوده است و بعد از تغییرات یادشـده 

  .  اند گرفته قراربنا  فعلی کف زیر، ندبودسطح صحن را پوشانده 

 گسـترش  با بعدها که بوده احاطهدر  هایی رواق توسط طرف چهار از صحن یادشده دورتادور

 هـاي  سـتون بـا   و حـذف  ي شـمالی ها رواق، آرامگاه بناي به حسینیه اتصال منظور هب گرفته  صورت

. شـدند جـایگزین  اولیـه   رواق جرزهـاي  بـه  نسـبت  کمتـر  بسیار قطري باشکل  اي استوانه آجريِ

 حـذف ، موسوم بـه حسـینیۀ جدیـد اسـت    که  ۀحسینیتوسعۀ  براينیز  شرقی  رواق اخیراًهمچنین 

ـ کـه   دارد قـرار  رواقی با سه دهانه بناغرب  در . اکنون)10(تصویر  است  شده  در بـه  میـانی  ۀدهان

ـ  دواز  واختصاص یافته  مردانه ورودي  اسـتفاده  انبـاري  عنـوان  بـه  حاضـر  حـال  در کنـاري  ۀدهان

عنـوان فضـاي    رسد این ورودي در گذشته نیز وجود داشته و صحن جنوبی بـه  به نظر می. شود می

 جنـوب  سـمت  در نیـز ي دیگـر  رواق). 25باز مجموعه با کوچه در ارتباط بـوده اسـت (تصـویر    

 و تـر  بـزرگ  حسـینیه  در موجـود  هـاي  دهانـه  تمام از آن میانی ۀدهان که دارد قرار یمیقد ۀحسینی

 آن از و شـده  گشـوده  فرعی ۀکوچ به در عنوان به نیزاین رواق  سمت چپ ۀدهان و است تر عمیق

 تبـدیل  آبدارخانـه  بـه  حاضر حال درنیز  راست سمت ۀدهان و شود می استفاده نذري پخش براي

    .است شده

 از بلنـدتر صحن یا حیـاط زیارتگـاه را فراگرفتـه    ، چشمه طاق صورت بهکه  حسینه بنايسقف 

میانی بلنـدتر از   هاي هاي ردیف د که طاقنُه طاق دار . این سقفاستهاي قدیمی مجموعه  سقف
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(تصـویر   اسـت بلنـدتر  ها  از همۀ طاقنیز طاق مرکزي ها هستند و  چهار طاق قرار گرفته در گوشه

، اسـتحکام افـزایش   بـراي  که است شده استوار چندضلعی آجري ستون چهار روي قطااین  .)23

طـرف   درکـه  طاق  هاي لنگه زیرِ در .)24(تصویر  اند به هم متصل شده چوبی تیر چهاربا  ها ستون

  .)23و  22 ویرتص( اند تعبیه شدهحسینیه براي نوررسانی به فلزي  هاي پنجره، بیرون قرار دارد

  
  )1397، (نگارندگان A-Aبرش  :22 تصویر

 
 )1397، (نگارندگان پهلوي ۀبام حسین :23تصویر 

  
  )1397، (نگارندگان پهلوي ۀحسینی قسمت شرقی فضاي داخلی :24 تصویر
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 ورودي داراي، شـود  محسـوب مـی   مردانـه کـه در حـال حاضـر بخـش      پهلوي دورۀ ۀحسینی

و  25 (تصـویر  شود می گشوده) گلچقانه کوچۀ( جنوبی  شمالی سرپوشیده گذر به که یی استمجزا

کمـک   بـا و  مسـطح  صـورت  بـه  اخیـر  هـاي  سال در نبوده سرپوشیده که گذر این از بخشی. )26

 هـایی  بنـدي  قـاب ، سرپوشـیده  گـذر  ایـن  .اسـت پوشانده شده  اي پارچه روکش و فلزي هاي لوله

  .)26 (تصویر ن در بدنه داردتبراي نشسو سکوهایی  عمق کم

  
 )1397، نماي غربی (نگارندگان :25 تصویر

  

  جدید ۀحسینی. 6ـ4

 اي خانــه، فضــاي حســینیه گســترش منظــور بــه

 شـــرق ســـمت در و همســـایگی در قـــدیمی

 بنـایی  آن در و شـده  تخریب و تملکزیارتگاه 

 عنـوان  متـر بـه   11 رضو عـ  21وسیع با طـول  

 سـاخته  حسـینیه  فضاي توسعۀ یاجدید  حسینیۀ

هنـوز   این بخش عملیات ساختمانیاست.  شده

در نظـر  ، متـولی  هاي گفتهبر  بنا. نیز جریان دارد

 فعلـی  محـل  درتوسـعۀ ابتـدا    اینبوده است تا 

و یا فضاي باز قدیمی واقـع در شـمال    پارکینگ

 تعـداد وجـود   سبب بهاما  ؛شود ساختهزیارتگاه 

بـرداري   کـه در حـین خـاك    قدیمی قبر زیادي
 گذر سرپوشیده گلچقانه  :26تصویر 

 )1397(نگارندگان، 
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 درحسـینیه   بخش جدید و دشدن منصرف آنجا دراندرکاران از توسعۀ مورد نظر  دست، آشکار شدند

 گردیـد  احـداث  مسـافرچی  خـانوادۀ  بـه  متعلـق  قدیمی ۀخان تخریب با وزیارتگاه  فعلی بناي جوار

 شـرقی  ضـلع  دیـوار ، فعلـی  بنـاي  بـه  سـاخت  حال در جدید ۀحسینی اتصال براي .)1398، (رضایی

  .)10(تصویر  شده است حذفتخریب و  زیارتگاه

. )10(تصـویر   مجزا به داخل گذر اصلی (شـهید بهـی) دارد   یک درِ، این بخش جدید حسینیه

 گلچقانـه  اصـلی  بنـاي  رواق ۀجـدار  بـه  نسبتمتر سه  حدود تعبیۀ ایوانی با حسینیه بناي ورودي

 جدیـد  ۀحسـینی  نمـاي  طـرفین  در فلزي کوچک ورودي درِ دو، این ع�وه بر .است نشستهداخل 

بـراي دسترسـی بـه    شود کـه از آن   منتهی میاي  پله راه غربی بهورودي  درِ. )27(تصویر  داردقرار 

پله در واقع مسـیري مشـترك    این راه .شود استفاده میجدید  ۀحسینییا بخش زنانۀ طبقه  یمفضاي ن

 فضـاي  بـه  دسترسـی  بـراي نیـز   شـرقی  درِاز . نیز هسته و زیارتگاه یبراي دسترسی به بام حسین

ۀ جدیـد  حسینیاین  اصلی فضايشود.  دارند استفاده میقرار  زیرزمین که درسردخانه  و آشپزخانه

متـر   دهرین نقطه آن حدود . ارتفاع این گنبد از روي زمین تا بلندتدارد قرارآن  اصلی گنبد زیر در

  .است

  
  )1397، (نگارندگان جدید ۀورودي حسینی :27 تصویر

  ارتگاه سایر فضاهاي وابسته به زی. 7ـ4

، بهداشتی سرویس، گذرسوي دیگر  در و بنا شمال در، گزاران و آیین ئرانابه ز رسانی خدمات براي

 شود می محسوب گلچقانهبخشی از مجموعۀ  که دارد قرار مسکونی منزلی و آشپزخانه، ضوخانهو

، ها دیگ بارگذاشتن شامل فضاي و دارد قرار گذر سطح از تر پایین چند پله آشپزخانه. )32(تصویر 
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 سرویس و آشپزخانه پشت در .است حمام و بهداشتی سرویس، کشتارگاه پشت حیاط، کشتارگاه

 بوده مجموعه متولی محل سکونت گذشته در که قرار دارد طبقه دو مسکونی واحد یک، بهداشتی

   .شود می حسینیه صرف آناجارۀ  از حاصل درآمد حاضر حال درو  است

  گاهزیارت در موجود منقول آثار. 5

 )پهلـوي  دورۀ حسـینیۀ ( مردانـه  ۀحسـینی  درمتر  70/1 ارتفاع بارنگی  سیاه چوبی منبر در زیارتگاه

بـدین  کننده و تـاریخ وقـف    که نام وقفنصب شده فلزي کوچکی بر روي آن  پ�ك. دارد وجود

واقـف مهـدي   ، وقف هیئـت محمـدي کاشـان زیـارت گلچقانـه     «در آن ذکر شده است: صورت 

مترمربع کـه   6 مساحت تقریبیضریح فلزي به  یک همچنین. »قمري 1388محرم سال ، مسافرچی

در محل زیارتگـاه  توسط حاج حسین آشتیانی وقف گردیده ) ق1422( خورشیدي 1380در سال 

ضـریح مطهـر امامزادگـان سـلطان     «گونه آمده اسـت:  آن نام صاحبان قبور اینۀ در کتیبوجود دارد. 

 1380سـال  ه به همت حاج حسین آشتیانی ب (ع)نقیالجعفر و سلطان ابراهیم از نوادگان امام علی 

  .  )28 (تصویر» حاج مصطفی روزگاریان در اصفهان تمام یافت. عملِ

   
  )1397، (نگارندگان زیارتگاهضریح  :28 تصویر

  

داراي دو  کـه آن است  در میانِ کشکولی برنجی بافلزي  8اي جریده، زیارتگاه دیگر متعلقات از

ن آوقف و نام واقف کـه  ۀ کتیبع�وه بر ، کشکول روي .است قمريهجري  1310 و 1202 تاریخ

دیـده  نیز » یا غفار«و » یا واحد«عباراتی همچون ، کرده است (ع)را وقف مجلس عزاي امام حسین

 ضریح اطراف و بنا داخل در درگذشته فرد چهار اخیر هاي سال در همچنین ).29 ویر(تصشود  می

 قسـمت  دردیگري  و اند گرفته قرار آن از اندك ۀفاصل با و ضریحپیرامون  در قبر سه اند؛ شده دفن

  .واقع شده است همردان ۀحسینی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زیارتگاه گلچقانۀ

هايکاشان؛ مطالعۀ ویژگی  

 معماري و سیر...

 

                                                          103  

  
      )1397، جریده (نگارندگان :29 تصویر 

  زیارتگاه تحول سیر و گیري شکل نحوۀ. 6

دهد که مجموعۀ یادشده تغییـرات   گلچقانه و الحاقات آن نشان می بررسی وضعیت اخیر زیارتگاه

وسیعی را از سر گذرانده است؛ تغییراتی که هنـوز نیـز در جریـان هسـتند. لـذا در ادامـه تـ�ش        

 ۀنحـو ، هـاي میـدانی   و بررسـی هاي هوایی و نیز اسناد موجـود   عکسبررسی و مطالعۀ با شود  می

  .  روشن و تبیین شودي مختلف ها  در دورها بنتغییر و تحو�ت سیر و  گیري شکل

  1335 سال هوایی عکس اساس بر مجموعه بازخوانی. 1ـ6

 شـمال  سرپوشـیده در  گـذري ، شـده  انجـام  میـدانی  مطالعات و 1335 سال هوایی هاي عکس مطابق

عکـس هـوایی    . این گذر مسـقف در )30 وجود داشته است (تصویر مناره جنب در دقیقاً وزیارتگاه 

 آثـار  هنـوز . اسـت  شـده  تخریبتاریخ یادشده  از پس)؛ لذا 31 (تصویر شود دیده می نیز 1378 سال

  .پیداست وضوح بهبنا  نماي شمالی ۀبدن آن در تخریب

  
   1335عکس هوایی  در )2( پهلوي حسینیۀصحن زیارتگاه یا ) و 1گذر سرپوسیده ( :30 تصویر

  برداري کشور) (سازمان نقشه
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  1378عکس هوایی در  )2( پهلوي ۀنییحس) و 1گذر سرپوشیده ( :31 تصویر

                برداري کشور) (سازمان نقشه

 1335بر عکـس هـوایی سـال     . بنا)32 (تصویر وجود دارد خالی زمینقطعه  یک بنا مقابل در

عـزاداري  بـراي مراسـم   مرتبط بـا آن  اي متصل به زیارتگاه و  میدانچهاحتما�ً این محل در گذشته 

وجود داشـته   مراسم تماشاي و نشستن براي هایی رواق آن دورتادورزیرا  ؛)30(تصویر  بوده است

 جبهۀ غربـی  در و بیشتر عرض داراي شرقی و شمالی جبهۀ رواق دورتادور میدانچه در ایناست. 

بـراي نماسـازي    عمـق  کـم  هـایی  بنـدي  قـاب  وبوده نسبت به دو جبهه دیگر کمتري  عرض داراي

 برگـزاري  محـل  عنـوان  بـه  محـرم  عـزاداري  مراسـم  و ایام در . این مکان)30 تصویر( ه استداشت

  .ه استگرفت می قرار استفاده مورد ها شب در مراسم

شـود بعـدها تخریـب     تر زیارتگاه محسـوب مـی   این فضاي باز شهري مهم که عرصۀ عمومی 

پارکینـگ درآمـده    صورت بهساز نرفته و  و وجود قبرهاي قدیمی زیر ساخت واسطۀ بهشده و صرفاً 

سابقه است و براي نمونه در جنـب زیارتگـاه    به نین فضاي شهري در کاشان مسبوقوجود چ .است

امامزاده فاطمـه بـن احمـد بـن     ( فاطمهایوب در شمال بازار زرگرها و همچنین در جوار زیارتگاه 

رسـد ایـن فضـاها     نظر مـی   قابل مشاهده است. بهنیز جنوب مدرسۀ سلطانی در ) بن جعفر یموس

عد شهري هستند و در جهت رونق بخشـیدن بـه مناسـک مـرتبط بـا      در ب حاصل توسعۀ زیارتگاه

هـاي   ایـن فضـاهاي بـاز امکـان گسـترش فعالیـت      ، . اگر چنین باشـد اند شده ساخته میفضاي باز 
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انـد.   کـرده  فـراهم و میسـر مـی   هایی شهري  کانونعنوان  بهرا ها  زیارتگاهمرتبط با اجتماعی و آیینی 

جـو کـرد   و با میدان ولی سلطان جستحسینیه یافتۀ این الگو را باید در ترکیب  نمونۀ بسیار توسعه

هـا و   و میـدانی وسـیع بـراي فعالیـت    تر شده  مفصلساده  ۀمیدانچیک فضاي شهري از ، که در آن

  است.  گرفته مناسک شهري شکل 

  
، (جیحانی 1397) در عکس هوایی سال 3( پارکینگ فعلی) و 2( آشپزخانه، )1( زیارتگاه گلچقانه :32 تصویر

1397(  

ـ  واقـع در جنـوب  فضـاي  کـه   اسـت  مشـهود  کام�ً 1335 هوایی عکس به توجه با ۀ گنبدخان

فضـاي  . ایـن  )30 (تصویر است بوده بنا شمال در واقع میدانِ مشابه اي گشوده فضايزیارتگاه نیز 

 برخـی  تر با کوچۀ مجاور خود داشـته اسـت.   ارتباطی وسیع، اي از حیات خود باز احتما�ً در دوره

 بـوده  گورستانی، هگشود فضاي این پیشینۀ که کنند می اظهار امامزاده متولی جمله از ن محلیمطلعا

 اسـت  گرفتـه  خـود  روباز بـه  تکیۀ یا صحن یک شکل و درآمده محصور صورت به بعداً که است

 غرفـه  ینچنـد  شـامل  دیوارهـایی  قبرهامحوطۀ  دور دورتا مدتی براي کم دست. )1398، (رضایی

    ).30 (تصویر است داشته وجود نشستن محل براي

و قبـل از   1330تصویري از وضـعیت زیارتگـاه در دهـۀ    ، گرفته هاي صورت بررسیبر اساس 

ایـن اسـاس    ). بـر 33 است (تصویرقابل بازسازي تغییرات ناشی از مسقف کردن صحن زیارتگاه 

گاه ماهیت شـهري و  ، خصوص فضاهاي باز آن همجموعه ترکیبی از فضاهاي باز و بسته است که ب
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دهـد کـه جـداي از عمـومی و      اند. این موضوع نشـان مـی   اختصاصی داشتهماهیت عمومی و گاه 

     است. شده بخشی مهم از زیارتگاه گلچقانه را شامل می، فضاي باز، غیرعمومی بودن

  
  (نگارندگان) 1335پإلن زیارتگاه براساس وضعیت سال  :33 تصویر

  ها کتیبه و اسناد بازخوانی. 2ـ6

 این در مدفون معاریف از یکی، نطنز و کاشان هاي شهرستان تاریخی آثار کتاب در نراقی حسن

حاضر در حال  ).222: 1382، نراقی( است دهکر ذکر محمدعلی بن محمد میرزا حاج را بقعه

ارتفاع کف غرفه  و قرار گرفتهمردانه پهلوي یا  ۀحسینیغربی  هاي رفهمکان این قبر در یکی از غ

 ا�لقاب لباباحوال این عالم در کتاب  ۀدربار. )34 (تصویر باشد می متري سانتی 60از کف صحن 

 محمد بن محمدعلی بن محمد میرزا، کاشان يعلما جمله ازکه  اهللا شریف آمده است م�حبیب

 سید و العلماء شریف قمی محمد شاگردان از و متقی فقیهی که است آبادي كتر ابن غ�مرضا بن

زیست و با  آبادي در نهایت فقر می کند که ترك یف اضافه میشر .بود مفاتیح صاحب محمد

. خواند م روزه بود و بیشتر ایام نماز میکرد. غالب ایا معاش مینیابتی امرار  ۀخواندن نماز و روز

 در شرحی بود نیز متقی یوي که عالم پسر. داشت روایت اجازۀ محمد سید طرف از ایشان

 سن در 9آبادي ترك. شد جماعت مسجد امام، پدر فوت از بعد دارد و المنافع نام به مختصرالمنافع

 :1372، کاشانی  شریف(شد  دفن گلچقانه در و کرد فوت قمري هجري 1269 سال در سالگی66
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 و دهش ذکر ا�طباب القاب فی ا�لقاب لباب کتاب در که تاریخی با، ایشان وفات تاریخ ).98ـ97

 خرد از«بیت ، در بین ابیاتی از یک قطعه شعرروي سنگ و . دارد همخوانی قبر سنگ روي تاریخ

 تاریخ، تاریخ وفات وي است که ماده »جایگاهی بهشتش در بادا گفت/ رحیلش تاریخ چو جستم

                  .است شده نیز ذکر 1269

   
آبادي  غإلمرضا ابن مإلحمد ترك بنیرزا محمد بن محمد علی بن محمد سنگ قبر حاج م :34 تصویر

  (نگارندگان)

 لمِعهمچنین  10است.  وقفنامه و کتیبه زیارتگاه فاقد بناي، گرفته صورت هاي بررسی طبق

 و 1202 هاي سال و تاریخ شود می استفادهها  آن از محرم ایام در که امامزاده در موجود ۀجرید

  است.  شده آورده مکان این به دیگر جاي ازگویا  گفته متولیبنا بر ، داردقمري  هجري 1310

   بنا سیر تغییر و تحوالت و گذاري تاریخ. 3ـ6

 �زم اسـت  ساخت بنا تقریبی تاریخ تعیین براي، سند دیگر یا کتیبهرگونه هعدم وجود  به توجه با

گنبدخانـه و گنبـد   رو در ایـن مطالعـه تـ�ش شـد      ایـن ازهاي مشابه مقایسه شـود.   آن را با نمونه

هاي مشابه مقایسه شود.  نمونهبا  ،ترین بخش آن باشد بایست کهن زیارتگاه گلچقانه که احتما�ً می

گنبدخانـه  با  ظاهري عناصر لحاظ از، ستها ترین زیارتگاه ه یادآور سادهگنبدخانه و گنبد یادشده ک

 ظـاهري  شکل و ساختار، نظر ارتفاعدو گنبد از هر  .شباهت داردکاشان در  غایب زیارتگاهو گنبد 

کـاري روي   شیات و کاتزیین، این . ع�وه برندگنبد و گریو آن مشابه همدیگر از جمله نسبت میان
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ساختار فنـی زیـر   نسبی تشابه ، عین حال در. )36و  35 (تصویر شباهت نیست سطوح گنبد نیز بی

اي کوچـک و چهارضـلعی از    گنبدخانـه ، است؛ جایی کـه در هـر دو بنـا   نیز قابل توجه گنبدخانه 

گنبـد  هـر دو  تـا   اند تبدیل شدهضلعی  و ششلعی ض هشتمنشورهاي سازي مشابه به  طریق گوشه

و نحوۀ ترکیب آن با گنبـد رك   شکل گنبد زیرینکم  دست. )38و  37(تصویر  اجرا شودروي آن 

دارد کـه در بـرِ    هایی این موضوع نشان از هستۀ کوچک و سادۀ زیارتگاهمشابه است.  در هر دو بنا

جا که بعید است شکل معبر و محل آن در هر دو نمونـه تغییـري   از آناند.  شده یک گذر ساخته می

 ؛هستۀ هر دو زیارتگاه نیز مشابه هم دانسته شوند عنوان بهبایست ساختار کلی بقعه  می، کرده باشد

بنـا بـر   زیارتگـاه غایـب   نظم و خوانایی بیشـتري دارد.  ، در زیارتگاه غایبشکل کلی فضا هرچند 

شـده اسـت. لـذا سـابقۀ سـاخت      سـاخته   هجري قمـري  920کتیبۀ سنگی موجود در بنا در سال 

توان به فاصلۀ زمانی سـدۀ دهـم تـا اوایـل      میرا مشابه هاي مشابه با الگوي شهري و فنی  زیارتگاه

که احتما�ً آثاري همچون کشکول برنجـی نیـز از آن بـاقی مانـده      اي دوره؛ دورۀ قاجار نسبت داد

 عنـوان  بـه براین اساس ممکن است بتوان هستۀ اولیـۀ بنـا شـامل گنبدخانـه را      ).29 تصویر(است 

رسد این هستۀ ساده در  ترین بخش آن به دورانی پیش از دورۀ قاجار نسبت داد. به نظر می قدیمی

پیرامـون گنبدخانـۀ اصـلی و     در هایی با افزوده از جملهطول دورۀ قاجار مورد توجه قرار گرفته و 

  .باشدتر تکمیل شده  این بخش کهن، همچنین فضاهاي باز واقع در جنوب و شمال

             
  گنبد رك امامزاده غایب  :36 تصویر                        گنبد رك امامزاده گلچقانه :35 تصویر          

        )         1397(نگارندگان،                                              )1397(نگارندگان،                   
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  زاده غایبتصویر زیر گنبد رك امام .38 رتصوی        تصویر زیر گنبد رك امامزاده گلچقانه :37 تصویر     

 )1397(نگارندگان،                                          ) 1397(نگارندگان،                      

  بنا ات. سیر تحول و تغییر4ـ6 

ه و بـه وضـعیت نهـایی خـود     دوره تکمیـل شـد                      ً            اصلی زیارتگاه احتما�  در طی سـه   هرچند بناي

خرتر نیز قابل شناسـایی اسـت.   دو وضعیت متأهم ادامه یافته و  تغییر و تحو�ت در آن باز، رسیده

                       ً                                               گیري زیارتگاه را احتما�  به هستۀ اولیۀ کهنی پیش از دورۀ قاجار نسبت داد  توان شکل رو می ازاین

اسـت. ایـن الگـو در کاشـان     شـهري   گورسـتان درون یـک   درشـده   سـاخته  ۀکه شامل یک مقبـر 

محـدودۀ  ، توان در مح�تـی دیگـر همچـون درب بـاغ     هاي آن را می سابقه است و نمونه به مسبوق

 جـو کـرد.  و شمال گذر محتشم و همچنین در محلۀ سلطان میراحمد جستو جنوب محلۀ پاقپان 

اي سـاخته شـده اسـت. هرچنـد بررسـی       حسینیه، در جنب محوطۀ گورستان، در نمونۀ درب باغ

نشـان از آن دارد کـه گورسـتان    ، دو امـامزاده نزدیـک بـه مرکـز محلـه      از جملهعناصر موجود و 

گورستان واقع در شمال زیارتگـاه سـلطان میراحمـد     باشد. این موضوع دربارۀتر  توانسته بزرگ می

و ساز شهري قـرار نگرفتـه اسـت.     زیر ساخت 1330زیرا سطح آن تا اواخر دهۀ  ؛تر است محتمل

                                                                                         ً    نمونۀ دیگر در جنوب محلۀ پاقپان و در حوالی زیارتگاه میرنشانه قرار دارد که گنبدخانـۀ احتمـا�   

گورسـتان  یـا درون  در جوار میرنشانه نیز  ۀشود. بقع شامل مینسبت به نمونۀ گلچقانه را  تري کهن

لـذا از نظـر نحـوۀ     قاجاري و پهلوي نیز هست.هاي  عین حال دربردارندۀ افزوده ساخته شده و در

تـر            ً    اي احتما�  کهن هسته، در آنشباهت قابل توجهی به زیارتگاه گلچقانه دارد که ، توسعه و تحول

وضـعیت  موقعیت و جایگاه شهري مستحکمی یافته کـه  ، در دورۀ قاجار و با ساخت فضاهاي باز

و سـوي گـذر اصـلی (شـهید بهـی)       نماي بقعه بهکم                                        تا دورۀ پهلوي نیز ادامه یافته است. دست آن 

در دورۀ نشـان از آن دارد کـه   ، که دربردارندۀ عناصر معماري دورۀ پهلوي استرواق متصل به بنا 

    ت�ش شده است تا ترکیبی مناسب میان زیارتگاه و فضاي میدانچۀ شمالی ایجاد شود.یادشده نیز 
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توسعه و تکمیل زیارتگاه و ساخت فضاها و عناصر متصـل بـه آن همچـون    نتیجۀ ، دوم ۀدور

و همچنین فضاهاي باز مهمـی همچـون    منارفضاهاي مجاور بقعۀ اولیه موسوم به حسینیۀ زنانه و 

بقعه و میدانچـۀ   فاصل حددر  بنا مقابل ۀسرپوشید گذر وشمالی  ۀیدانچم، جنوبی یا صحن حیاط

هـاي عـزاداري را در فضـاي بـاز و      بنا را تعریف و برگزاري آیـین شمالی است که جایگاه شهري 

هاي شهري طی دورۀ قاجار بـه   ها و آیین رسد که توسعۀ فعالیت کردند. به نظر می شهري میسر می

هـاي مشـابه    کم شکل فضـاهاي بـاز یادشـده بـا نمونـه      توسعۀ این فضاها کمک کرده باشد. دست

احتمـا�ً همزمـان بـا    ، دورۀ سوم تغییـرات همخوانی دارد.  دورۀ قاجار يِشهر پرشمار فضاهاي باز

گیـري و یـا    تـر بـه زمـان شـکل     هاي عزاداري رخ داده اسـت. پـیش   هاي هیأت بازتعریف فعالیت

خورشـیدي اشـاره شـد     1323ت مرتبط بـا زیارتگـاه گلچقانـه در سـال     ف حسینیه و هیئبازتعری

غییراتی در زیارتگاه نیـز بـه   ت، اجتماعی ). در طی همین رخدادهاي186: 1378، (معتمدي کاشانی

ۀ شمالی بنا با میدانچۀ شمالی و مسقف کردن هنماسازي هماهنگ جب از جملهاست؛ وقوع پیوسته 

هاي شـهري عـزارداري    رسد هردوي این فضاهاي باز در نتیجۀ رشد آیین حیاط جنوبی. به نظر می

اي هـ  در پی نیازها یـا خواسـته   هرچندد. از گورستان قدیمی شکل گرفته باشن مانده باقیدر اراضی 

هایی هرچند نافرجـام   و ت�ش و مسقف شده است پیدا کرده متفاوتحیاط جنوبی شکلی ، جدید

     .براي توسعۀ ساخت و ساز در میدانچۀ شمالی نیز صورت گرفته است

بایـد ایـن    اما، هاي اخیر نیز ادامه یافته است اگرچه تغییرات در بناي زیارتگاه گلچقانه در دهه

تـوان در دو مرحلـه    ات متأخر را مـی تغییرشناختی ارزیابی کرد.  تحو�ت اخیر را از نگاهی آسیب

به بهانۀ توسـعۀ   بنا مقابل ساباط وپیرامون آن  هاي رواق و میدانچهتخریب ، شناسایی کرد. نخست

رخ داده است.  1380و  1370زیارتگاه و ساخت فضاهاي مرتبط با حسینیه. این اتفاقات طی دهۀ 

با تغییراتی از جمله مسقف کردن حیاط جنـوبی و تبـدیل آن بـه حسـینیۀ     همزمان رسد  به نظر می

ش یافتـه  میل به عزاداري در فضاهاي سرپوشیده نیز طـی چنـد دهـه در کاشـان افـزای     ، سرپوشیده

توسعه فضایی حسـینیه در میدانچـۀ شـمالی بـه سـاخت فضـاهاي خـدماتی        ، وجود این است. با

در تري در جنب زیارتگاه و با ساخت بخـش جدیـد حسـینیه     محدود شده است و توسعۀ مخرب

شدۀ پیشین که حاصلشـان تغییـر در جایگـاه     داده شده است. برخ�ف تغییرات رخآغاز  1390دهۀ 

اختار فضـایی درون  ایـن الحـاق اخیـر سـ    ، و نحوۀ تعامل آن با بستر شـهري بـود   شهري زیارتگاه

  کل تغییر داده است. زیارتگاه را به
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  تاریخی دورۀ اساس بناي بر تحوإلت و تغییر :1جدول 

  پإلن  نام فضا  منبع   ۀدور

دورۀ نخســت: 

گیـــري  شـــکل

ــه  ــا�ً اولی احتم

ــیش از دورۀ  پـ

  قاجار

  تحقیقات محلی. 1

بـا بنـاي زیـارت    مقایسـه   .2

ــب از  و ســاختار لحــاظ غای

، گنبـد  شکل و ظاهري شکل

  ارتفاع

فضـاي  ، بقعه . بخش اولیۀ1

ضریح به همـراه گنبـد رك   

  در با�ي ضریح

  
 :دوم ۀدور

توسعۀ بقعـه و  

گیـــري  شـــکل

ــاز   ــاهاي ب فض

شـــــــهري و 

غیرشـــهري در 

  دورۀ قاجار  

 شــواهد  و بنــا  بررســی .1

هـاي هـوایی    (عکس موجود

ــاي   )1378 و 1335ســال ه

 ۀمصاحبه بـا اهـالی محلـ    .2

  گلچقانه

  مصاحبه با متولی آرامگاه .3

 بنــاي مقابــل میدانچــه .1

 بـه  متصـل  گذر .2 گلچقانه

  میدانچه و بنا

  شبستان .3

  مناره .4

 هاي غرفه همراه به حیاط .5

 پشـت  در حیاط دور دورتا

  شبستان

  
ــوم:  دورۀ ســـ

تغییــــــــر و 

ــو�ت در  تحــ

فضــاي صــحن 

جنــــــوبی در 

  پهلويدورۀ 

  

هاي هوایی  بررسی عکس .1

  1335سال 

  فرهنگی میراث .2

  آرامگاه متولی با مصاحبه .3

ــاط   .1 ــدن حی ــقف ش  مس

پشت شبستان و تبـدیل آن  

  مردانه ۀبه حسینی
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ــارم:  دورۀ چهـ

تخریب فضاي 

شـــــــــهري 

ــۀ  (میدانچـــــ

شـــمالی) و در 

ــۀ  و  1370دهـ

1380  

  عکس هوایی .1

  موجودشواهد  .2

  با متولی آرامگاه مصاحبه .3

  

تخریب میدانچه و گـذر   .1

  مقابل بنا ۀسرپوشید
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 پلـۀ هـا و   تخریب غرفـه  .1  شواهد موجود .1

  ضلع شمال شرقی بنا

جدیـد در حـال    ۀحسینی .2

  احداث

  

  گیري . نتیجه7

بنـایی شـامل   ، دهد که زیارتگـاه گلچقانـه   گرفته نشان می مستندسازي و مطالعات صورت، بررسی

بـه دو  هـا   آن واقع در شمال و جنوب مجموعه اسـت کـه از طریـق   شبستان و دو فضاي باز ، بقعه

از بایسـت   می، ترین بخش مجموعه است ما�ً قدیمیاست. بقعه که احتشده  معبر مجاور متصل می

اند. وجـود برخـی بقایـاي     شده هایی باشد که در جوار معابر و گذرهاي مهم ساخته می بقعه جمله

احتمـا�ً بخشـی از یـک    ، دهد که بقعـه  قبرهاي قدیمی در دو فضاي باز جنوبی و شمالی نشان می

واسطۀ همجواري با گذر مهم گلچقانـه و نزدیکـی آن بـه امتـداد      بهتر بوده است که  گورستان کهن

صورت یک بناي زیارتگـاهی را بـه خـود گرفتـه     ، ساکناننیازهاي بنا بر گذر شرقی غربی شهر و 

یـک   از جملـه صورت دو فضـاي بـاز شـهري     هایی از گورستان نیز به بخش، این اساس است. بر

فضاهاي بیشتري پیرامون بقعـه   تاتغییر شکل یافته  روباز در جنوب و یک میدانچۀ شهريحسینیه 

تري میان آن و محـیط شـهري پیرامـون برقـرار گـردد. اهمیـت گـذر         ایجاد شود و ارتباط مناسب

تاریخی گلچقانه (شهید بهی) و جایگاه آن در ساختار فضایی شهر و امتداد غربی گذر بازار نشـان  
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دو فضـاي بـاز یادشـده و     از جملـه لـف خـود و   هـاي مخت  بقعه در ترکیب با بخشاز آن دارد که 

عهده داشته است. ایـن   جایگاهی همچون مرکز محلۀ گلچقانه را بر، گذرهاي مسقف متصل به بنا

قابل فهم اسـت و هـم از    1335در عکس هوایی سال  مانده باقی شهريجایگاه هم از نظر ساخت 

حرکت دستجات عزاداري هنـوز نیـز   که رد آن در مراسم محرم و نحوي  به ؛نظر ساخت اجتماعی

رسد با توسعۀ بقعه و ساخت فضاهاي جنبی همچـون   این اساس به نظر می قابل مشاهده است. بر

حسـینیه و میدانچـه نیـز سـاخته      صـورت  بـه دو فضاي باز شهري ، مانند مناره يشبستان و عناصر

نیـز برعهـده بگیـرد. ایـن      اي خـود را  اند تا زیارتگاه گلچقانه بتواند نقش شهريِ مرکز محلـه  شده

تـا اواخـر قاجـار    پـس از دوران صـفوي    زمـانی بایست با توسعۀ درونی محـ�ت در   تغییرات می

صورت گرفته باشد. هرچند تغییرات فضایی در زیارت گلچقانه محدود به این دوران نیز نبـوده و  

مجموعه ادامه یافته هاي جدي به  هاي اخیر نیز عمدتاً با وارد شدن آسیب طی دوران پهلوي و دهه

  است.  

  

  ها نوشت پی

  سید صادق بهی در گلچقانه است. ن محل است. قبر آقااسید صادق بهی از معتمد آقا ۀ. شهید بهی نو1

 حسن امام فرزندان از نوجوان امامزاده دو بقعه این در: گویند مى رضوى اهللا آیت مرحوم از نقل به محل . اهالی2

 و کرده تشبیه گل به راها  آن ،اند بوده زیبارو بسیار امامزاده دو این که آنجایی از. هستند مدفون) ع(رىکعس

 به. است یافته شهرت نام این به زیارتگاه و محله که امروز تا شده داده لفظ تغییر گلچقانه به گل ،تدریج به

 و ترس از محل اهالى که بوده جریان در امامزاده و محله طرف به عظیمى سیل گذشته در ،دیگر روایت

 باز چاهى بقعه این کنار در  امامزاده اعجاز با. شوند مى متوسل امامزاده به، آورده روى زیارتگاه به وحشت

 افرادي تمام جان امامزاده که آنجایی از. شود مى رفع خطر نتیجه در رود مى فرو چاه به سیل آب تمام و شود مى

 نام با را مزاده اما و محله که امروز تا گشته معروف جونه و کل به دهد مى نجات ،اند آورده پناه او به که را

  .)169ـ168: 1391، زاده شناسند (تراب مى گلچونه یا کلچونه

گلچغانه آورده که دقیق نیست و در جاي دیگري نیز نیامـده   ،مختصر جغرافیاي کاشان. ایرج افشار در پاورقی 3

  .)435: 1355، است (سپهر

  ».گلچه« ۀذیل واژ، نک: دهخدا. 4

  در محل زیارتگاه گلچقانه. 1398گوي شخصی با ماشاهللا رضایی در اردیبهشت و . گفت5

  گویند. همجواري این فضا با ضریح و متصل بودن این دو فضا به آن بقعه نیز می دلیل به. افراد محلی 6

   .منظم و متوالی در کنار یکدیگر صورت بهدو یا چند حرف ، تکرار یک. 7

  نوعی علم عزاداري که از قلندران به یادگار مانده است. .8
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 محمـدتقی  سـید  حاج و آبادي ترك م�ابوالقاسم حاج و مجتهد ابوالحسین میرزا کاشان در وي همچنین ابتدا. 9

و  الـدیات  فـی  جعفریـإل  رسـالۀ  از جملـه  ؛دارد زیـادي  آثـار  و هـا  کتـاب  محمـد  میرزا کاشانی را شاگردي کرد.

  در احوال اولیا و انبیا و س�طین. القلوب محبوب، در فقه معتمدا�نعام، الفواید مجمع

 سند از جملهسبب ارائۀ نشانی ام�ك مورد معامله برده شده است.  در برخی اسناد ملکی نامی از گلچقانه به .10

 حـاج  و جعفـر  محمـد  حاج آقایان توسط 1317 شهریور چهارده بوده و در تاریخ گلچقانه حوالی در که ملکی

  شده است. معامله کاشانی صادق
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