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  *حمیدرضا جیحانی 

  **يثمینه صابر
 

  

  چکیده

دلیل قرارگیـري در کنـار عناصـر مهمـی از شـهر       هاي تاریخی کاشان است که به ها یکی از محله طمقاچیمحلۀ 

در شـهر تـاریخی دارد.     وجود بناهاي باارزش، جایگاهی ویـژه  سبب ازۀ سوق و بازار و همچنین بههمچون درو

ویـژه احـداث    هها، ب وسازهاي جدید و احداث خیابان دلیل تغییرات شهري نظیر توسعۀ شهر، ساخت این محله به

 سـاخت  ها قابل طرح است که ها و مشکإلت فراوانی شده است. لذا این پرسش دچار آسیب ،الحوائج خیابان باب

دامنـۀ ایـن تغییـرات و      تغییراتی در این محله منجـر شـده،   چه به آن، پی در ایجادشده تبعات و ادشدهی خیابان

روش  .انـد  داشته پی بر اصالت و یکپارچگی محدودۀ شهري در ویژه به ثانوي هاي چه آسیب و چیست مداخإلت

انـد.   و میدانی حاصـل شـده  اي  مطالعات کتابخانه بر اساستحلیلی است و عمدۀ اطإلعات  این پژوهش توصیفی

 هاسـت.  هدف این مقاله نیز واکاوي و بازنمایی تأثیرات مخرب تحوإلت شهري یادشده بر روي محلۀ طمقـاچی 

ن گویـاي از بـین رفـت    ،گرفته در این تحقیق که بر مبناي منشور حفاظت شهري صورت گرفتـه  مطالعات صورت

با مقایسۀ وضـعیت کنـونی محلـه بـا      ویژه بهتاریخی است. این موضوع  یکپارچگی و شخصیت اصیل این محلۀ

دهـد کـه چگونـه     ن مـی شود. این مقایسـه نشـا   آخرین وضعیت اصیل مندرج در تصویرهاي هوایی آشکار می

                                                           
 jayhani@kashanu.ac.irاستادیار دانشکدۀ معماري و هنر، دانشگاه کاشان/  *
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اند و همچنـین دگرگـونی در    بخشیده شده در ترکیب عناصري که به یک محدودۀ شهري شکل میتغییرات ایجاد

گذاشـته و آن   ها تـأثیر  اچیویت یک منطقۀ تاریخی هستند، در نهایت بر اصالت محلۀ طمقعناصري که معرف ه

هـاي   هاي اصـیل، محلـۀ امـروزي فاقـد ویژگـی      جمله با از بین رفتن ارزش تضعیف کرده است. از شدت را به

که هد د این مطالعات نشان می بخشیده است. عإلوه بر و شاخصی است که به آن اهمیت و شخصیت می  برجسته

الحوائج، یکپارچگی محدودۀ شهري مورد نظر تضـعیف   وجود ساخت خیابان باب شده و بادر اثر تغییرات ایجاد

  طوري که محله جایگاه خود را در ساخت فضایی شهر از دست داده و منزوي شده است. شده، به

  ها، اصالت، یکپارچگی. شهر تاریخی، کاشان، محلۀ طمقاچی ها: واژهکلید

  

  مقدمه. 1

تر و طی زمـانی   هاي کهن پایۀ هسته برخی شواهد، محدودۀ تاریخی کاشان احتما�ً بر بر اساس

بویه تا دورۀ قاجار رشد یافته و به تکامل رسیده اسـت. در وضـعیت متـأخرِ     طو�نی از دورۀ آل

نو  قابل شناساییِ اواخر دورۀ قاجار و در کنار عناصر مهمی همچون بازار، مساجد جامع کهن و

اي از  ها، ساختار شهر از مح�تی شکل گرفته بود که از طریق شـبکۀ پیوسـته   و حصار و دروازه

طور کـه از بررسـی تغییـرات ایجادشـده در       اند. همان شده گذرها و معابر با یکدیگر مرتبط می

)، 1پیداسـت (شـکل    1340هاي نخست سدۀ حاضر و تا حدود اواسط دهـۀ   شهر کهن در دهه

هم خورده و شهر شکل متفاوتی پیـدا   هاي جدید بر کم بر بافت شهر توسط خیابانپیوستگی حا

تـر   هـاي مهـم   هـا کـه بـا تخریـب بافـت، گـذرها و گـاه دانـه         کرده است. ساخت ایـن خیابـان  

دهندۀ شهر همراه بود، در کنار عوامل دیگري نظیر رشـد و توسـعۀ شـتابان و همچنـین      تشکیل

هـاي کهنـی    و ناهماهنـگ بـا محـدودۀ تـاریخی، بـه محلـه      سازهاي متفاوت با گذشته  و ساخت

اند. لـذا در فاصـلۀ چنـد     هاي جدي وارد کرده ها آسیب شاه و طمقاچی کهنه، پنجه همچون میدان

 ،تأثیر شـبکۀ معـابر جدیـد    دهه، هم مح�ت تغییر چهره دادند و هم ساخت شهر تاریخی تحت

ف نشده و به اشـکال گونـاگون همـواره    رسان هرگز متوق تغییرات وسیعی کرد. این روند آسیب

الحـوائج در شـمال    اخیر، خیابان باب . نمونۀادامه یافته است. خیابان علوي نمونۀ متأخري است

هـا   هاي وسیعی از محلـۀ طمقـاچی   بازار است که ساخت آن طی دو دهۀ اخیر به تخریب بخش

 سـاخت  کـه  اسـت  رسـش پ ایـن  به دادن پاسخ پی در مقاله این اساس این منجر شده است. بر

  ها منجـر شـده،   تغییراتی در محلۀ طمقاچی چه به آن، پی در ایجادشده تبعات و یادشده خیابان

 ویـژه  بههاي ثانوي  موجب وارد آمدن چه آسیبها  آن دامنۀ این تغییرات و مداخ�ت چیست و

  اند؟ بر اصالت و یکپارچگی این محله شده
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برنامـۀ   دهـد چگونـه تغییـرات بـی     شده نشان می انجامروست که بررسی  اهمیت مسئله ازآن

عنـوان یکـی    اند که زمانی به اي شده چگی محلهرفتن ساختار اصیل و یکپار  بین شهري باعث از

شده و امروزه در شـرف نـابودي    هاي شهر محسوب می ترین قسمت ترین و مهم وآمد رفتاز پر

ت مخربـی اسـت کـه تحـو�ت شـهري      گرفته است. هدف این مقاله بررسـی تـأثیرا   کامل قرار

تأثیرات مخـرب یادشـده    مقاله در پی آن است که اند. ها گذاشته یادشده بر روي محلۀ طمقاچی

  را بازنمایی کند.ها  آن دامنۀ از جملهرا واکاوي و 

  پیشینۀ پژوهش. 1ـ1

اي بـا   نامـه  هاي کاشان پیشینۀ مطالعاتی وسیعی ندارد. عمدۀ مطالعـات بـه پایـان    محلۀ طمقاچی

نقـش  «و همچنین مقالۀ  1ها در مجاورت بازار کاشان سازي گذر تاریخی طمغاچی باززنده  عنوان

 شود؛ کـه در  محدود می 2»و تأثیر عناصر طراحی در کیفیت آسایش حرارتی فضاهاي باز شهري

شـده در   ه شدن از آسایش حرارتـی گـذر تعـریض   سازي یک گذر تاریخی و کاست باززندهها  آن

دربـارۀ سـیر تحـو�ت     ،عـین حـال   مرکز توجه بوده است و نه خصوصیات اصـلی محلـه. در  

) و همچنـین خصوصـیات   1385تاریخی و کالبدي بافت تاریخی کاشان (وارثـی و همکـاران،   

هـایی   ) پژوهش1394سورشجانی و محمدي،  دريمانند محتشم (حی هاي شهري وسیع محدوده

هاي قـدیمی همچـون    این، تأثیر تغییر و تحو�ت شهري بر محله . ع�وه براست گرفته صورت

نیز موضوع برخی مطالعـات   4و یا محدودۀ شهري پیرامون گذر محتشم 3محلۀ سلطان میراحمد

حلـه و نیـز تغییـر سـاختار     تغییر شکل بافت شهري و دیگر خصوصیات مها  آن اند؛ که در بوده

هـاي مرتبطـی در    امـا پـژوهش   .اسـت  بوده توجه فضایی یک محدودۀ شهري تاریخی در مرکز

واجد اهمیت است. براي مثـال در  ها  آن هاي شهري دیگر انجام گرفته است که بررسی محدوده

خیابـان و   از جملـه هـاي تـاریخی    ونقل شـهري بـر بافـت کالبـدي محلـه      پژوهشی نقش حمل

زاده  اند (حسـن  شده ارزیابی شدههاي وارد گرفته و آسیب کوشک قزوین مورد بررسی قرار درب

) و در پژوهشــی دیگــر، بررســی ســیر تحــو�ت شــهري و تــأثیر آن بــر  1395زاده،  و ســلطان

هاي کهن با انجام برخی مطالعات در محلۀ عود�جان تهران مـورد برسـی    زدایی از بافت خاطره

هر تـاریخی اگرچـه   ). دامنۀ مطالعات در مـورد شـ  1385پور،  نژاد و کرم گرفته است (فدایی قرار

هـا   موارد معدودي بر پایۀ مطالعه در کاشان و نواحی همجوار با محلـۀ طمقـاچی  گسترده است، 

محـ�ت   هاي رو به گسترش، اهمیت توجـه بـه   صورت گرفته است. این کمبود در کنار آسیب

    کند. ها را روشن می خصوص محلۀ طمقاچی هتاریخی کاشان و ب
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 40بویه تا اواسط دهۀ گیري کاشان از دوران آل: شکل1شکل 

 )1345. نراقی، ه؛ الف1375ن بر اساس الف تا د. بیرشک، (نگارندگا

 40نقشۀ کاشان در اواسط دهۀ ه. 

 ج. نقشۀ کاشان دوران صفویان د. نقشۀ کاشان دوران قاجار

 بویهالف. نقشۀ کاشان دوران آل سلجوقیانب. نقشۀ کاشان دوران 
 هامحلۀ طمقاچی

 هامحلۀ طمقاچی هامحلۀ طمقاچی

 هامحلۀ طمقاچی
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  روش پژوهش. 2ـ1

 طریـق  از اط�عـات  عمـدۀ  و اسـت  تحلیلـی  توصیفی ،مقاله این در شده گرفتهکار هب پژوهش روش

آوري  مستندسازي وضعیت گذشته و حال جمعبرداشت و  مطالعات میدانی، اي، مطالعات کتابخانه

ر نسـبت محلـه بـا بسـتر     شـده د اختار فضایی شهر و تغییـرات ایجاد اند. بخشی از سنجش س شده

بـراي تهیـۀ    ،روش اسپیس سـینتکس انجـام گرفتـه اسـت. در ایـن پـژوهش       بر اساسشهري نیز 

اسـتفاده شـده اسـت و تـ�ش      1335هاي هوایی سـال   هاي وضعیت تاریخی محله از عکس نقشه

شده با یکدیگر مقایسـه   و حال براي فهم تغییرات رخ داده هاي مستندشدۀ گذشته شده تا وضعیت

ارچوبی اسـت کـه منشـور حفاظـت شـهري      هـ هـا، چ  هـا و مقایسـه   شوند. مبناي این مستندسازي

)ICOMOS, 1987دهد می ) در اختیار قرار.  

  . مبانی نظري پژوهش2

شـده از سـویی   ریخی شهرها از سـویی و مشـک�ت ذکر  هاي فرهنگی در محدودۀ تا وجود ارزش

 ،سـند نـارا   بر اسـاس دهندۀ نیاز به مراقبت، حفاظت و مرمت این مناطق شهري است.  نشان ،دیگر

هـایی دارد کـه بـه آن     هـا، ریشـه در ارزش   هـا و دوره  حفاظت از میراث فرهنگی در تمامی شـکل 

اي بـیش از هرچیـز بایـد     گونـه مداخلـه   ). لـذا هـر  ICOMOS, 1994شوند ( میراث نسبت داده می

بر دارند. سند یادشـده همچنـین بـر     هاي شهري در هایی باشد که محدوده معطوف به حفظ ارزش

تأکیـد  ها  آن هاي میراث و اعتبار و درستی منابع اط�عاتی ماهیت خاص ارزشاهمیت و ضرورت 

). لذا بـراي آگـاهی از   Ibidداند ( ها می کننده در مورد ارزش کند، و اصالت را عامل اصلی تعیین می

چـه موضـوعیت دارد   دۀ هویت باشند، باید به اصـالت آن دهن توانند بازتاب هاي اصلی که می ارزش

آنتونیو که تفسیري بـر سـند    سوي دیگر باید در نظر داشت که طبق بیانیۀ سن ود. ازتوجه عمیق ش

 ,ICOMOSست، تنها این بافت فیزیکی و مواد و مصالح تـاریخی اسـت کـه اصـالت دارنـد (     نارا

) و براي سنجش اصالت از موضوعیت و اعتبار برخوردارند. همین سند بر ارتبـاط مسـتقیم   1996

  ).Ibidکند ( و هویت فرهنگی تأکید میاصالت میراث فرهنگی 

هاي پویا و ایسـتا، سرپرسـتی    هاي اجتماعی، محوطه به نقشی که تاریخ، ارزش ،در همین بیانیه

هـاي   و اقتصاد در اصالت یک محوطه دارنـد پرداختـه شـده و در آن توصـیه شـده کـه شـاخص       

برجسـته و   هـاي  می ارزشتمـا  که نحوي تعیین شوند گیري در مورد د�یل اثبات اصالت به تصمیم

هایی نظیر بازتاب ارزش حقیقی، یکپارچگی، زمینه، هویـت   سازند؛ شاخص را آشکار مهم محوطه

هـاي اصـیل    رویکرد ما نیز در این پژوهش بـر حفـظ ارزش   ،). در نتیجهIbidو کاربرد و کارکرد (
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  هستند. هاي تاریخی هاي تاریخی متمرکز است، که تصویرگر هویت اصلی این محدوده محله

). از منظر شـهري،  9، ج1377شود (دهخدا،  هویت معمو�ً یکی از ارکان شخصیت دانسته می

هـاي ظـاهري    اي از مشخصـه  کارل کروپف معتقد است که شهرهاي یگانه و ممتاز، ترکیـب ویـژه  

هـاي ظـاهري هسـتند کـه بـه شـهر شخصـیت         دهد. همین مشخصـه  دارند که به شهر هویت می

). در 131: 1385نـد (میرمقتـدایی،   ا و هویت دو واژه براي بیان یک مفهـوم  دهند. لذا شخصیت می

شـده بـا شـناخت     ا توجـه بـه مطالـب عنـوان    این میان و در راستاي شناخت هویت یک شهر که ب

گونـه بیـان    داراي اهمیت، مطلبی است که کروپف این  شخصیت آن شهر حاصل خواهد شد، نکتۀ

هاي انسانی است و بـراي شناسـایی شخصـیت     مای�ت و فعالیتکالبد شهر، اثر و ردپاي ت«کرده: 

توان تصویر کلی شخصـیت را بـر    ترین مبناست که می هاي کالبدي شهر مناسب شهر، مطالعۀ جنبه

  ).جا همان» (آن بنا کرد

هاي مورد نظر یک محدودۀ شهري کـه نسـبتی    باید پرسید که ارزش ،شدهموارد ذکر بر اساس

 انـد؟ منشـور حفاظـت از شـهر     دارند، چگونه قابل مطالعه و شناخت مشخص با هویت و اصالت

مسـتندات تـاریخی،    عنـوان  بـه هـا   آن وراي نقـش  )، مناطق شـهري را ICOMOS, 1987تاریخی (

). همـین  Ibidشـمارد (  هاي سنتی شهري برمـی  هاي برآمده از فرهنگ دربردارنده و متضمن ارزش

دربردارندۀ لطمه بـه اصـالت یـک شـهر یـا منطقـۀ        ها و خصوصیات را اي کیفیت سند تهدید پاره

شـده در سـند از    هـاي اشـاره   ر باید کیفیتداند. لذا براي حفظ اصالت محدودۀ مورد نظ شهري می

انـد   هاي یادشده را که نیازمند حفاظـت  کیفیت ،ترین بند خود آسیب دور بمانند. این منشور در مهم

مۀ آن دسته از عناصر مادي و معنوي که مبـین  داند؛ و همچنین ه شامل شخصیت شهر تاریخی می

)، که البته خود نسبتی مشخص بـا هویـت   Ibidشخصیت شهر یا محدودۀ شهري تاریخی هستند (

ن شخصـیت  ترین عناصر یادشدۀ مبی سند یادشده در ادامه، مهم ).131: 1385 میرمقتدایی،(آن دارد 

انـد؛   ن کـرده هـا آن را معـی   ن و خیابـان شمارد: الگوهاي شهري که قطعات زمـی  شهر را چنین برمی

ـ  وسـیلۀ   هارتباط بین بناها و فضاهاي سبز و باز؛ ظاهر هندسی بناها، چه داخلی و چه خارجی، که ب

انـد؛ ارتبـاط بـین شـهر یـا       مقیاس، اندازه، سبک، ساخت، مصالح، رنگ و تزیینات مشخص شـده 

سـاخت؛ و همچنـین کارکردهـاي     محیط اطراف، هم طبیعی و هم انسـان منطقۀ شهري و وضعیت 

  ).ICOMOS, 1987متنوعی که یک شهر یا منطقۀ شهري در طول زمان کسب کرده است (

هایی که شخصیت شـهر و �جـرم    ترین کیفیت مهم عنوان بهگانۀ با�  در این مقاله، موضوعات پنج

  ی شود.ها شناسای مطالعه خواهند شد تا وضعیت محلۀ طمقاچی ،کنند هویت آن را تبیین می
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  ها . محلۀ طمقاچی3

)، حـدود امـروزي محلـۀ    2دهد (شکل  که تصویر هوایی وضع موجود کاشان نشان می طور  همان

 مدنی، از شمال به خیابـان  اهللا حوائج، از غرب به خیابان آیتال  ها از جنوب به خیابان باب طمقاچی

این حدود بر اثر تحـو�ت   شود. ممکن است شهید رجایی و از شرق به خیابان میرعماد منتهی می

شهري تغییر کرده باشد و لذا وضعیت امروز دقیقاً با سابقۀ تـاریخی محلـه انطبـاق نداشـته باشـد.      

هـا کـه    محلۀ طمقاچی ها (گذري در جنوب ترین متنی که در آن به محله و کوچۀ طمقاچی قدیمی

اسـت. ک�نتـر    القاسـان   مـرآت  ،داشته) اشـاره شـده   اصلی بازار و موازي آن قرار در شمال راستۀ

هـا نیمـۀ شـمالی شـهر      ضرابی در این کتاب یادآور شده که قنات میرباقر وقف بر مح�ت و خانه

از  محمدحسـین  حاجی مسجد و ها تبریزي  و کوچۀ کهنه میدان و شاه پنجه مح�تشده و در کنار 

جاي دیگري که محـ�ت  و در ). هم97ـ96: 1378ضرابی،  ک�نتربرد ( ها نیز نام می مغاچید کوچۀ

 صـورت  هـا را بـه   نیز نام محلۀ طمقاچی ،دهد حصاران نسبت می هاي چهل کاشان را به حصاربندي

شـمارد   کهن منطقه برمـی  هاي دختران، برآمده از قلعه در کنار مح�تی چون کلهر و چهل دمغاچیان

  ).116ـ115(همان: 

 از بتـوان  اسـت  ممکن محله این ۀسابق از آگاهی براي ضرابی، توضیحات و اشارات از جداي

هاي ایـن کلمـه در تخمـین قـدمت محلـۀ       رو که ریشه ازآن .گرفت نیز کمک 5»تمغا«واژۀ  بررسی

تـأثیر   انـد، بـی   ها و شناخت افرادي که در آن زیسته و فرهنگ این محله را شکل بخشیده طمقاچی

مثـال لقمـان    اسـت؛ بـراي  اي مغولی مطـرح شـده    اژهو عنوان بهنیست. در تحقیقات بسیاري تمغا 

الی اسـت و از ابتـداي   داند که معناي اقتصادي آن مالیات فئود اي مغولی می اف، تمغا را واژه بایمت

شـود کـه    ). گفته مـی 8: 1383اف،  م در آسیاي مرکزي جاري شده بوده است (بایمت13ق/ 7قرن 

هـا و   را در ارتباط با انواع حرفـه کار بردند و این نوع مالیات   اصط�ح تمغا را اولین بار مغو�ن به

). 439ق: 1269نقـل از وصـاف،    بـه  36ــ 35: 1388نیا و رحمانیان،  کردند (فرشید ها اخذ می شغل

ده ي خواجه نصیرالدین طوسی اشـاره کـر  ها همچنین پطروشفسکی در توضیح واژۀ تمغا به نوشته

جـز مالیـاتی نـاچیز، چیـزي      "اهـل مـال و تجـارت   "در ایران، قبل از غلبۀ مغـول از  «گوید:  که می

). 276ــ 275 ،2ج :1344(پطروشفسـکی،  » از زمان چنگیزخـان مشـهور شـد    "تمغا"گرفتند و  نمی

اي دیده است که نامش بر دو طـرف آن بـه دو    ایرج افشار نیز اشاره دارد که در بازار کاشان کوچه

دهد که این نـام بایـد برگرفتـه از     نوشته شده بود و شرح می» ها طمقاچی«و » ها دمغاچی«صورت 

ي مغولی باشد و همچنین باید یادگـاري باشـد از قـرن هفـتم هشـتم کـه افـرادي کارشـان         »تمغا«
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  ).351: 1392اند (افشار،  گري بوده است و در این کوچه سکنی داشته تمغاچی

ـ   اژهو» تمغا«از سوي دیگر در برخی از تحقیقات،  مثـال در   ايراي ترکی معرفی شده اسـت. ب

معنـاي   به "دام"ظاهر از ماده ترکی  تمغا یا دمغا به«) آمده: 61: 1384پژوهشی از مصطفی موسوي (

» .معناي مهر اسـت  دادن و سرخ کردن ساخته شده و به معناي حرارت ماده به چکیدن و یا از همان

دانـد کـه در دورۀ    اي ترکـی مـی   ) نیز تمغا، تمقا، تمغاج و طمغا را واژه66: 1384مهدي جوادي (

قویونلوها، صـفویان و ممالیـک مصـر، بابریـان هنـد و       قراخانیان، سلجوقیان، مغو�ن، ایلخانان، آق

شخص در بـین ملـل تـرك زبـان در دوران      ۀنشان و مهر ویژ داشته است و دربارۀثمانیان رواج ع

قدیم و نیز مغو�ن و بعدها سند و فرمان رسمی ممهور به مهر خـان و گـاهی در جایگـاه مالیـات     

تـاریخ  شده است. وي در ادامه با بیان قسـمتی از کتـاب    بازرگانان و داغ بر دواب به کار گرفته می

 "بآلتونتمغـا "لجمله هر جفتی را از عوامل مبلغ صد دینار رایج از مـال روم بـرات   ا فی«که  س�جقه

). شاید همـین  68سلجوقیان سخن گفته است (همان:  در دورۀ» تمغا«از رواج عنوان ..» صادر شد.

کـه   ) در مطالعات خود عنوان کنـد 393و  390 ،3ج :ب1375وع باعث شده تا ثریا بیرشک (موض

گـردد و   به معانی و مفاهیم این لغت به گروهی از خوانین ترکستان اط�ق مـی  ها با توجه تمغاچی

اند که در دوران سلجوقیان به ایـران   شرقی کشور بوده  احتمال بسیار زیاد از س�جقۀ ترك شمال به

  اند. مهاجرت نموده و در کاشان اسکان یافته

تم تا هشتم و یـا پـیش از آن در   هاي هف کم با نام فعلی ممکن است به سده لذا سابقۀ محله دست

 این مورد باید تصریح کرد کـه واژۀ یادشـده نبایـد در    هاي ششم یا کمی پیش از آن بازگردد. در سده

زیرا ممکن اسـت یـک    ؛کنندۀ سابقۀ محدودۀ شهري مورد نظر تلقی شود طور قطع تعیین عین حال به

هـایی را   تصادي یا سیاسی دگرگونیواسطۀ تغییرات اجتماعی، اق اي خاص به محدودۀ شهري در دوره

شاهد بوده باشد و حتی نامش تغییر کرده باشد. آنچه اما روشن است با توجه به مطـالبی کـه مطـرح    

بـه معنـی مهـر،    » تمغـا «رسد  نظر می شدند و موقعیت قرارگیري محله در شمال بازار، این است که به

واسـطۀ مهـر کـردن     انـد کـه بـه    کسانی بوده» ها یتمغاچ«نشان و یا فرمانی بوده در ارتباط با مالیات و 

انـد. امـا اینکـه افـرادي کـه در ایـن محلـه         کـرده  اجناس و یا فرمان پادشاه این مالیات را دریافت می

» هـا  طمقـاچی «اند و از چـه زمـانی ایـن محلـه بـا نـام        بوده ند از مغو�ن، سلجوقیان و یا غیرها زیسته

چـه   هـا نظـر داد. آن   طور قطـع در مـورد آن   توان به که نمی شده است، موضوعاتی هستند شناخته می

یافتـه و از جملـه     اهمیت دارد این است که کاشان در دورۀ سلجوقیان شـهري مهـم بـوده و توسـعه    

بر سابقۀ تـاریخی صـنایع در کاشـان و بـراي مثـال       حصاري بر گرد آن ساخته شده است. هرچند بنا
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  میت پس از آن نیز در دورۀ ایلخانی ادامه یافته است.هاي تولید سفال و کاشی، این اه کارگاه

  

   
 )1397ها (نگارندگان بر اساس تصاویر جیحانی،  : حدود امروزي محلۀ طمقاچی2شکل 

 شهیدرجایی خیابان
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ها با توجـه بـه مطالعـات بیرشـک، در      محلۀ طمقاچی ،مشخص است 3که در شکل  طور  همان

تـرین   شاه واقع شده است. با توجه بـه قـدیمی   گیري در شرق دروازۀ سوق و محلۀ پنجه ابتداي شکل

هـاي وي   اي کـه در نقشـه   رسـد محـدوده   نظر می  )، به1335تصویر هوایی شهر کاشان (تصویر سال 

در  30تـا اواسـط دهـۀ      وسازهاي عمده نبود ساخت ویژه بهشده، صحیح است. براي این محله تعیین 

ها تا همـان قسـمتی بـوده کـه بخشـی از       بخش شمالی محلۀ طمقاچیدهد  نشان می هشمال این ناحی

هـاي بعـد    وسازهاي فعلی در شـمال حصـار، طـی سـال     حصار سلجوقی باقی مانده است و ساخت

بازرگـانی   ، از لحـاظ اقتصـادي  هـا در آن واقـع شـده    لۀ طمقاچیاي که مح اند. منطقه صورت پذیرفته

هاي معتبر تجاري از جـادۀ ابریشـم    اهمیت بسیاري داشته و بیرشک دلیل این اهمیت را عبور کاروان

کـویر و خراسـان عنـوان کـرده اسـت کـه        طریـق حاشـیۀ  هاي اقتصادي عمدۀ منطقـه از   و دیگر راه

(بیرشـک،    شان همواره از اعتبـاري ویـژه برخـوردار بـوده    موجب آن، بخش شرقی شهر تاریخی کا به

گرفتـه   آن صورت مـی  وآمدهاي تجاري مهمی از دروازۀ رفتنتیجه  )، در388و  385 ،3ج :ب1375

وآمدهاي تجاري مهم، افزایش ارزش عناصر شهري پیرامون ایـن دروازه بـوده اسـت.     و حاصل رفت

ها با بازار در ارتباط بـوده   واسطۀ گذر طمقاچی هشاه و ب واسطۀ گذر فخرآور با محلۀ پنجه این محله به

ـ   کهنـه و پنجـه   هـاي میـدان   توان از اهمیت محلـه  است. اگرچه نمی  هـاي  عنـوان اولـین هسـته    هشـاه ب

شاه از غـرب، بـازار    دلیل مجاورت با محلۀ پنجه ها به محلۀ طمقاچیدهندۀ کاشان چشم پوشید،  شکل

واقـع حاصـل    از جنوب و دروازۀ سوق از شرق، از رونق و ارزش فراوانی برخوردار بوده اسـت. در 

اري بـا بـازار و دروازۀ سـوق آن    شاه و پویایی اقتصادي که ثمرۀ همجو ارتباط اجتماعی با محلۀ پنجه

بخشیده است. از آنجایی کـه شـریان بـازار تـا چنـد دهـۀ        اي می زمان بوده، به این محله اهمیت ویژه

ها نیز تـداوم   شده، اهمیت محلۀ طمقاچی هاي قدرتمند شهر کاشان محسوب می هنوز از شریان ،اخیر

هـاي مختلـف و    اهاي ارزشمند در دورهشمار بازار و بن یافته است. ساخته شدن عناصر شاخص و بی

  دهندۀ این موضوع است. ، نشانها در این محدوده همچنین اقامت تجار معروفی مانند تبریزي

الدوله، سراي نو و کاروانسراهاي ملـک   توان تیمچۀ امین از بناهاي شاخص بازار در این منطقه می

ق ذکـر شـده،   1192از زلزلۀ مهیب سـال   بعدها  آن گمرك را نام برد که گرچه تاریخ ساخت بیشتر  و

ثبتـی کاروانسـراي    پروندۀمثال در  ايرشوند. ب تري را شامل می قدیمیهاي  احتمال بسیار زیاد هسته به

گرچه قدمت بنا نامشخص عنوان شده و تنهـا بـا حـدس و گمـان آن را متعلـق بـه       )، 1378( گمرك

ایـن کاروانسـرا در   «ها مربوط شده است:  اچیتمغاند، کاروانسرا به  ي معرفی کردهاواسط دوران صفو

قدیم محل تمرکز و محل صدور ظروف و مصنوعات مسی ساخته شده در بازار مسـگرهاي کاشـان   
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هم که در مجاورت شـمالی   ها می طمقاچیبه خارج از کشور بوده است. کوچۀ معروف و بسیار قدی

سـرا در ارتبـاط بـوده و ظـروف و     از طریـق یـک حیـاط خلـوت بـا کاروان      ،دارد این کاروانسرا قرار

هـا منتقـل    داخل کوچۀ طمقـاچی ه هاي صادراتی از داخل کاروانسرا و از محل معبر خاصی ب محموله

 ،انـد  هاي حکومتی را در اختیار داشـته  وسیلۀ طمقاچی (یا تمغاچی) که مهر و نشانه هشده است تا ب می

زۀ تـرخیص را  دریافـت و پروانـه یـا اجـا    ها  آن العمل از گذاري شود و نوعی عوارض یا حق ع�مت

    ).2ـ1: 1378ثبتی کاروانسراي گمرك،  (پروندۀ» صادر نمایند

  
 (نگارندگان) 30ها تا اواسط دهۀ  گیري محلۀ طمقاچی : شکل3شکل 
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ها  آن دن کا�ها و دریافت مالیاتها نیاز به محلی براي مهر کر غاچیبا توجه به این نکته که تم

نیست از خود کاروانسراي گمرك یا بناي دیگري در همان محـدوده کـه در غـرب    اند، بعید  داشته

هـا ملـزم بـه     انـد. از آنجـایی کـه کـاروان     کـرده  شده، بدین منظور استفاده می  دروازۀ سوق ساخته

، آمـد و اهمیـت ایـن محـدوده    و اند، بر حجم رفت بوده ها پرداخت مالیات و دریافت مهر تمغاچی

ین پیشینۀ تاریخی سبب شده کاروانسـراي  هم احتمال بسیار زیاد ه است. بهبیش از پیش افزوده شد

  ).202 : 1374در دورۀ قاجار نیز به دفتر مرکزي گمرکات کاشان اختصاص یابد (نراقی،  گمرك

 د. تعـداد هـا بناهـاي ارزشـمند دیگـري نیـز دار      ، محلـۀ طمقـاچی  که بیان شـد  طور  هماناما 

(فرخ) که قـدمت    جمال انبار حاج اند، آب سفانه به ثبت نرسیدهتأپرشماري از بناهاي مسکونی که م

) و همچنین بناهایی که حاج محمدحسین ترك تبریزي در این 145: 1386یار،  قاجاري دارد (فرخ

دهندۀ اعتبار منطقـه در دوران مختلـف اسـت. اعتبـاري کـه       همگی نشان ،بودهها  آن محدوده بانی

ترك تبریزي (از تجار معروف زمان قاجار) نیز در این محله سبب شده خاندان حاج محمدحسین 

هـا   نحوي که هنوز تعداد زیادي از معبرهاي محلۀ طمقـاچی  )، به349: 1374سکنی گزینند (نراقی، 

  هاست. به نام تبریزي

  ها شناسی محلۀ طمقاچی . آسیب4

 ،شـده هـا   آن متحمـل واسطۀ تغییر و تحو�ت شهري  ها به هایی که محلۀ طمقاچی بررسی آسیب

لعاتی اسپیس سینتکس، جایگاه روش مطا بر اساسدر دو قسمت انجام خواهند گرفت: نخست 

و سـپس   ها در ساخت فضایی شهر کاشـان بررسـی خواهـد شـد     واسطۀ گذر طمقاچی به محله

منشـور   2بنـد   بـر اسـاس  گرفته در محدودۀ شهري مورد نظـر،   هاي صورت تغییرات و تخریب

  طالعه خواهند شد.حفاظت شهري، م

  ها الحوائج بر روي گذر طمقاچی . تحلیل فضایی ساخت خیابان باب1ـ4

 محدودۀ یادشده از نظر فضایی بررسـی شناختی محله �زم است وضعیت  پیش از مطالعۀ آسیب

انـد روشـن شـود.     شده بر ساختار فضایی محیط اطـراف داشـته  شود تا اثراتی که تغییرات ایجاد

محلـۀ   1390و  1340، 1300هـاي   شده از سه دورۀ دهه هاي محوري تهیه ي این منظور نقشهبرا

هـاي   و گـراف  بررسـی،  بـازخوانی و  Depth Mapافـزار   ها و محیط پیرامون آن در نرم طمقاچی

هـا   آن هـا و مقایسـۀ   ). ایـن گـراف  4خروجی براي سنجش میزان انسجام ک�ن تهیه شد (شکل 

تغییـر   از جملـه دهد که در پـی تغییـرات ایجادشـده در سـاختار فضـایی محـدوده و        نشان می

الحوائج که دو خیابان باباافضـل و میرعمـاد    ها و تبدیل آن به خیابان باب وضعیت گذر طمقاچی
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بخشی که منطبق بـا  خصوص آن  هب ،کند، از میزان انسجام ک�ن محور اصلی هم متصل میه را ب

در تصـویر   Aشکل  این موضوع با مقایسۀ کادر مستطیلکاسته شده است.  ،ستها گذر طمقاچی

حـدي   د. این موضوع تـا شو آشکار می 1390و  1340، 1300هاي  مقایسۀ وضعیت در دهه و 4

ها به یک خیابان سراسري که میدان سنگ  وجود تبدیل شدن گذر طمقاچی کند که با روشن می

شـهر   بندي فضـایی  کند، نقش بخشی از محور یادشده در پیکره را به خیابان باباافضل متصل می

  یافته است.  ست، کاهشها اچیکه منطبق با گذر طمق

تـأثیر سـاخت خیابـان بـر      ،دهنـد  نمـایش مـی   4ها مندرج در شـکل   موضوع بعدي که گراف

تدریج از ابتداي  دهد که به نشان می 4هاي اطراف است. توالی سه گراف مندرج در شکل  محدوده

هـا)   لک (تبریـزي و گذر یا راستۀ م )Bاین سده از میزان انسجام ک�ن محدودۀ مهم قیصریه (کادر 

هـاي اصـلی    رسد این رخـدادها جـداي از سـاخت خیابـان     نظر می  ) کاسته شده است. بهC(کادر 

زیـرا میـزان    ؛الحـوائج ایجـاد شـده باشـد     ، در نتیجۀ ساخت خیابان باب1330شده در دهۀ  ساخته

  بـه میـزان قابـل    1340هـا) از بعـد از دهـۀ     انسجام ک�ن محدودۀ قیصریه و راستۀ ملک (تبریـزي 

توجهی کاسته شده است و تغییر عمدۀ ایجادشده بعد از ایـن دهـه، بـه سـاخت خیابـان یادشـده       

بـازار بـه   راه دسترسـی   ،دارد که در امتداد گذر فخرآور قـرار  ها) گردد. راستۀ ملک (تبریزي بازمی

جمال) در شمال شهر بوده و همچنین دروازۀ یادشده از طریق همین راسـته بـه    دروازۀ قم (حاجی

شده است. محدودۀ قیصریه نیز بخـش میـانی بـازار و دربردارنـدۀ      اصفهان متصل می  دروازۀ درب

الدولـه اسـت و نقشـی مرکـزي در سـاخت       عناصر مهمی همچون مدرسۀ میانچال و تیمچۀ امـین 

ی بازار دارد. لذا کاسته شدن از میزان انسجام ک�ن دو محدودۀ یادشده نشـان از آن دارد کـه   فضای

تنها الگوي ساخت فضایی محلـۀ یادشـده    ها، نه الحوائج بر روي گذر طمقاچی ساخت خیابان باب

 هم زده است، بلکه بر عناصر مهمی در همسایگی خود نیز تأثیر منفـی گذاشـته و از جایگـاه    را بر

  بندي فضایی شهر کاسته است. در پیکرهها  آن

  هاي آن ها و آسیب دهندۀ شخصیت تاریخی محدودۀ طمقاچی . مطالعۀ عناصر شکل2ـ4

هاي میدانی، بهنگام شـده   ابتدا نقشۀ وضع موجود محله از طریق مطالعات و برداشت ،در این قسمت

هـاي پیشـین محلـه     تصاویر هـوایی سـال   بر اساسهاي دقیقی از وضعیت اصیل محله  و سپس نقشه

شناسـی در ایـن بخـش، نتیجـۀ      است. مطالعات آسـیب   ) تهیه شده1335تصویر هوایی سال  ویژه به(

هـاي وارد   هاست و طی آن ت�ش شده آسیب مقایسۀ وضعیت اخیر با وضعیت پیشین محلۀ طمقاچی

  یابی شوند.مطالعه و ارز ،دهند بر عناصري که شخصیت محدودۀ شهري را شکل می
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  هاي واردشده به الگوهاي شهري . آسیب1ـ2ـ4

و وضـع موجـود محلـۀ     1378، 1335هـاي   شده از تصاویر هوایی سال هاي تهیه گونه که نقشه همان

)، الگوي گذرها و قطعات زمین در این محله دستخوش تغییـرات  5دهند (شکل  ها نشان می طمقاچی

هـا   متر دارند و در بعضـی قسـمت   4تا  2عرضی بین  1335اند. گذرها و معبرهاي سال  بسیاري شده

هـا و گـذر    تـوان گـذر طمقـاچی    ها می صورت سرپوشیده هستند. از گذرهاي مهم محلۀ طمقاچی به

). گـذرها  5شـکل    اند (کادر الف شاه بوده فخرآور را نام برد که راه ارتباطی محله با بازار و محلۀ پنجه

انـد، بلکـه    کرده و داراي دمایی معتدل بوده ا با تابش آفتاب مقابله میتنه و معابر باریک و سرپوشیده نه

بـراي تسـهیل عبـور و مـرور      ،1370اند. از اواخـر دهـۀ    از نظر امنیتی و استحکامی نیز اهمیت داشته

اي از گـذر   خودروها، تعریض معابر و گذرها در این محدوده آغاز شده است، در نتیجه بخش عمده

طـور کامـل تخریـب شـده اسـت، و       الحوائج، تعریض و به ن احداث خیابان بابها در جریا طمقاچی

 مـدنی شـروع شـده اسـت. همچنـین در      اهللا ر نیـز بـراي احـداث خیابـان آیـت     تعریض گذر فخرآو

ـ  هایی اقدام به امتداد دادن یک مسیر به داخل بافت شده که کوچۀ تبریزي بخش بـارزتري از   ۀها نمون

). با تغییر الگوي گذرها و معابر، الگوي قطعـات زمـین نیـز تغییـر     5ل این مسئله است (کادر ب شک

تا به امروز متوقف نشده که با شـتاب بیشـتري در حـال انجـام اسـت و       تنها نهکرده است. این روال 

جاي مانده (کـادر ج شـکل   ه ها ب کمتر اثري از شکل اصیل گذرها و قطعات زمین در محلۀ طمقاچی

شـده  هاي وارد )، عمده آسیب6است (شکل شده نیز مشخص  هاي تهیه ر نقشهکه د طور  همان). اما 5

دلیـل   شاه و بدنۀ شمالی بازار در این محدوده بـه  ها و حتی بخش شرقی محلۀ پنجه به محلۀ طمقاچی

هـا و   بر بناهاي جدارۀ جنوبی محلۀ طمقـاچی   الحوائج صورت گرفته است. ع�وه احداث خیابان باب

شاه، در جدارۀ شمالی بازار در این منطقـه، بناهـایی ماننـد کاروانسـراي      محلۀ پنجهشرقی  بدنۀ جنوب

ها (عبدالباقی) و کاروانسراي ملـک   انبار، مسجد طمقاچی گمرك و کاروانسراي مجاور آن، سراي آب

هـاي   بـا مقطـع   7اند. در شـکل   شوند، صدمات بسیاري دیده هاي اصلی بازار محسوب می که از اندام

هـا تـ�ش شـده ابعـاد      از کاروانسراي ملک و یکـی از بناهـاي مسـکونی محلـۀ طمقـاچی      شده تهیه

  ها نشان داده شود. هاي حاصل از تعریض گذر طمقاچی تخریب

 
  )نگارندگان(محدودۀ واقع در شمال بازارکاشان در سه دوره از سدۀ حاضر انسجام کإلن  ۀشاخص :4 شکل

1300 1340 1390 
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 ها (نگارندگان) الگوي گذرها و قطعات زمین محلۀ طمقاچی :5شکل 

  
 ها (نگارندگان) : خرابی حاصل از خیابان6شکل 

 موجودج. وضع 1378ب.  1335الف. 
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 ها در باإل، و کاروانسراي ملک در پایین (نگارندگان)مسکونی در محلۀ طمقاچی: مقاطع از یک بناي 7شکل 

1335 

1335 

 موجودوضع

 موجودوضع
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  شده به ارتباط بین بناها و فضاهاي بازهاي وارد . آسیب2ـ2ـ4

هـاي   ، بناها و خانـه 1335تصویرهاي سال  بر اساسشده  شکل اصیل و بنا بر وضعیت بازسازيدر 

گـرا سـاخته شـده و     صـورت درون  هاي شهر کاشان بـه  مانند سایر بناها و خانه به ها محلۀ طمقاچی

صـورت   اند. امروزه بناهاي اصیل این محله تخریب و بناهـاي جدیـد بـه    داراي حیاط مرکزي بوده

هـا کاسـته شـده و بیشـتر      ز فضاي باز حیاطاها  آن شوند که در گرایی ساخته می هاي برون آپارتمان

گرفته در بـرِ غربـی و    هاي صورت یبسطح زمین به عناصر ساختمانی اختصاص یافته است. تخر

، زمینۀ ساخت  اند خصوص در برِ جنوبی محله که حاصل تغییر و تحو�ت الگوهاي شهري بوده هب

الگوهـاي شـهري     پیش از دگرگـونی در  اند. تا بناهایی با الگوهاي پروخالی متفاوت را فراهم کرده

آغاز شده، تفاوت در الگـوي پروخـالی بافـت اصـیل در تعـداد معـدودي از        70که از اواخر دهۀ 

)؛ اما پس از آن، این مسئله در بخش شـمالی  8شکل قابل مشاهده است ( ها بناهاي محلۀ طمقاچی

شـرقی ایـن محلـه ادامـه       الو مرکزي محله نیز گسترش یافته و تنها قسمتی از مرکز کـه تـا شـم   

هـا   یابد، تا حد زیادي از گزند این دگرگونی در امان مانده است. در برِ جنوبی محلـۀ طمقـاچی   می

انـد کـه نتیجـۀ آن     الحـوائج متحمـل آسـیب شـده     واسطۀ ایجاد خیابان باب % بناهاي اصیل، به100

لگوي پروخـالی بناهـاي اصـیل    سازي بوده که الگوي پروخالی متفاوتی با ا بناي تازه پانزدهساخت 

توجهی صدمه دیده و تنها بخشـی   اند که به میزان قابل بناي اصیل باقی مانده چهاراین محله دارند، 

طور کامل تخریب شده و  دهند، و بقیۀ فضاها به از الگوي اصیل پروخالی بناهاي محله را نشان می

 مـدنی موجـب تخریـب شـده و در     اهللا یتغربی نیز ایجاد خیابان آ هایی خالی هستند. در برِ زمین

 اند که در هر بنا آسیب ندیده دوساز با الگوي پروخالی متفاوت مواجهیم، تنها  بناي تازه نُهنتیجه با 

بنا آسیب جدي وارد شده ولـی همچنـان    وهاي پروخالی تغییر داده شده، به یکدر الگها  آن يدو

انبـار فـرخ نیـز     دهد، و فضاي غربی آب شان میبخشی از الگوي پروخالی بناهاي اصیل محله را ن

طور کامل تخریب شده و امروزه فضایی خالی اسـت. مقایسـۀ تصـویر نقشـۀ پروخـالی محلـۀ        به

اي کـه از پروخـالی    با تصویر نقشه ،تهیه شده 1335ها که با توجه به تصویر هوایی سال  طمقاچی

چگونه ارتباط بین بناهـا و فضـاهاي    دهد که ها در حال حاضر تهیه شده، نشان می محلۀ طمقاچی

یعنـی در محلـۀ    همجواري غربی محله ). در9اند (شکل  باز این محله دچار تغییر و تحو�ت شده

نیـز   ،خـورده  یعنی در قسمتی که محله با بـازار پیونـد مـی    ها طمقاچی شاه و در جنوب محلۀ پنجه

بناهـاي بـرِ شـمالی بـازار در ایـن       %100الحوائج بـه   شاهد این موضوع هستیم. ایجاد خیابان باب

انبار الگوي پروخالی اصـیل خـود را حفـظ     محدوده آسیب رسانده و اگرچه بنایی مانند سراي آب
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ملـک، بخشـی از   ها (عبـدالباقی)، کاروانسـراي گمـرك و کاروانسـراي      مسجد طمقاچی کرده، در

  گرفته، دگرگون شده است. هاي صورت واسطۀ تخریب پروخالی بهالگوهاي 

  هندسی بناها  شده به ظاهرهاي وارد . آسیب3ـ2ـ4

ها صورت پذیرفته و بـدان پرداختـه شـد،     بر تفاوتی که در ترکیب پروخالی محلۀ طمقاچی  ع�وه

ارتفاع، مصالح و رنگ بناهاي این محدودۀ تاریخی نیز تغییرات وسیعی کرده است. بناهـاي محلـۀ   

اند، از خشت و آجـر سـاخته شـده و     طبقه داشته دوتا یک طور معمول ارتفاعی بین  هها ب طمقاچی

ها، بازشوها و تزیینـات نیـز    ، شکل و جنس سقفهمچنیناند.  گلی و گچی بوده داراي پوشش کاه

هاي امروزي محله کـه بـا خـراب کـردن بناهـاي اصـیل سـاخته         اند. ساختمان دچار تغییرات شده

محلـه ندارنـد بلکـه از کمتـرین همـاهنگی بـا       هیچ هماهنگی با بناهاي قدیمی این  تنها نهاند،  شده

هـم   و در نتیجه یکپارچگی و نظم بصري محدوده تا حد زیادي بـر  رخوردار نیستندیکدیگر نیز ب

ها، منظر بناهـاي   ساز محلۀ طمقاچی موجب دگرگونی در ظاهر هندسی بناهاي تازه خورده است. به

هـایی از   شـرقی و بخـش    در ناحیـۀ شـمال  مثال گرچه  ايراند، ب ین محله نیز آسیب دیدهتاریخی ا

ساز در پیرامون ایـن محـدوده، بـه     اند، ساخت بناهاي تازه جاي مانده مرکز محله، بناهاي اصیلی بر

انبـار فـرخ    ها و حتی آب انبار تبریزي منظر آن آسیب رسانده است. منظر سایر بناهاي تاریخی، آب

شـاه و   اند. محلۀ پنجه همین موضوع صدمه دیدهسبب  که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده نیز به

هاي ظـاهري متفـاوت و    اند که داراي شکل سازي مواجه شده بازار نیز در این منطقه با بناهاي تازه

ساخت چنین بناهایی در جدارۀ شمالی بازار به منظـر بناهـاي تـاریخی     ویژه بهنامتناسبی هستند، و 

الدوله و بخشی آسـیب   هاي امین و حتی تیمچه چهارگوشها و  این ناحیه مانند سراهاي شیر، قمی

ها و قسـمتی از   بخشی از جدارۀ جنوبی محلۀ طمقاچی و نماهاي تهیه شدۀ رسانده است. تصاویر

 ).10کند (شکل  جدارۀ شمالی بازار به روشن شدن وضعیت کمک می

        
 (نگارندگان)ها  : بافت اصیل محلۀ طمقاچی8شکل 

 1378ب.  1361الف. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسی و ارزیابیآسیب  

 اصالت و یکپارچگی در

هاي کاشانمحلۀ طمقاچی  

 

75 

  
 نقشۀ پروخالی محدودۀ مورد مطالعه (نگارندگان) :9شکل 

 انبارفرخآب

 گمرك کاروانسراي

 مسجدعبدالباقی

 ملککاروانسراي

 انبارآبسراي

 موجودب. وضع

 1335الف. 
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 وضعیت ظاهر هندسی بناهاي محدودۀ مورد مطالعه (نگارندگان) :10شکل 
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  پیرامون محیط با ها طمقاچی محلۀ بین ارتباط به واردشده هاي آسیب. 4ـ2ـ4

 در شاه پنجه محلۀ با فخرآور گذر توسط و بازار با نام همین به گذري توسط ها طمقاچی محلۀ

 کادر( پیداست 1335 سال هوایی تصویر از شده تهیه نقشۀ در که گونه همان. است بوده ارتباط

 تعریض با. است داشته یکپارچه و پیوسته بافتی خود پیرامونی محیط با محله ،)11 شکل الف

یض گذر الحوائج صورت گرفته و همچنین تعر احداث خیابان باب منظور به که ها طمقاچی گذر

ها، بازار و   مدنی را شکل بخشیده، یکپارچگی میان محلۀ طمقاچیاهللا فخرآور که خیابان آیت

هم خورده و کالبد محله از محیط پیرامون خود منفک شده است (کادر ب  شاه بر محلۀ پنجه

هاي شهري پیرامون بر ارتباطات آن نیز  ). این عدم یکپارچگی کالبدي محله با محدوده11شکل 

دلیل وجود  ها که به تأثیر گذاشته و انزواي آن را در پی داشته است. قسمت غربی محلۀ طمقاچی

امروزه با خیابان مدنی و بخشی از خیابان  ،ام�ت انسانی و اجتماعی بودهشاه داراي تع محلۀ پنجه

ها فضاي وسیعی  موجب احداث این خیابان محور هستند و به الحوائج مواجه است که خودرو باب

شاه نیز به محلی براي پارك خودروها تبدیل شده است. در  شرقی محلۀ پنجه از بدنۀ جنوب

الحوائج مسبب فاصلۀ عمیقی میان محله و بازار شده که  یابان بابها نیز خ جنوب محلۀ طمقاچی

وآمد مراجعین  و رفتها  آن وآمد پویایی اقتصادي آن براي زمانی طو�نی باعث اقامت تجار، رفت

داده  تأثیر منفی خود قرار محله را تحتدر محدوده بوده است. این موضوع هویت مرتبط با بازارِ 

محله از این موضوع آسیب دیده که بازار  تنها نهاست. در پی ایجاد گسستگی میان محله و بازار، 

  نیز بخشی از تعام�ت خود را از دست داده است.

  
 ها با محیط پیرامون (نگارندگان) : ارتباط محلۀ طمقاچی11شکل 

 موجود ب. وضع 1335الف. 
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  محله کارکردهاي به شده وارد هاي آسیب. 5ـ2ـ4

 نقـش  و کـارکرد  از ناشـی  تـوان  مـی  را هـا  طمقاچی محلۀ کارکرد به واردشده هاي آسیب اول بخش

 طـور  بـه  سـاکنان،  مهـاجرت  و هـا  خیابان احداث و گذرها تعریض دلیل به که برشمرد بناهایی شهري

 هـیچ  امروزه و اند شده رها مرمت بدون شده، خرابها  آن از نیمی که درحالی یا و شده تخریب کامل

ها نسبت به تعریض گـذر فخـرآور    با این موضوع تعریض گذر طمقاچی ارتباط در. ندارند کاربردي

مخروبـۀ ب�اسـتفاده در بـرِ جنـوبی      با آسیب بیشتري همراه بوده است. فضاهاي خالی و سه بناي نیمه

هـا بـه    و عـدم ع�قـۀ آن  ها گویاي این مطلب است. اما مهاجرت ساکنان ایـن محلـه    محلۀ طمقاچی

  ویژه در همان بناهاي اصیل بخش مرکزي و شـمال  سکونت در بناهاي تاریخی موضوعی است که به

  شرقی محله قابل مشاهده است.

شـود   ها به عناصري مربـوط مـی   هاي واردشده به کارکردهاي محلۀ طمقاچی بخش دومِ آسیب

هـا   انبار تبریزي توان به آب می اند. در این باره ه�استفاده ماندعلت تغییر در الگوهاي زندگی ب که به

تـوان از   شـود، نمـی   شـاه و بـازار را نیـز شـامل مـی      اشاره کرد. اما در این محدوده که محلۀ پنجـه 

انـد، چشـم    منطقـه بـوده  رونقی سراها، کاروانسراها و حتی مساجد که روزگاري موجب رونـق   بی

ها (عبدالباقی) که ارتباط مسـتقیمی بـا گـذر     قاچیمثال امکان دسترسی به مسجد طم ايرپوشید. ب

هاي کاروانسراها مانند کاروانسراي ملـک   داشته، در بیشتر ساعات روز وجود ندارد و بیشتر حجره

گرفتـه نیـز بـدون کـاربري      ها صـورت مـی   از طریق گذر طمقاچیها  آن و گمرك که دسترسی به

دلیل تغییـر در سـاخت شـهري از لحـاظ      دگی، بهبر تغییر در الگوهاي زن  هستند. این فضاها ع�وه

  اند. کاروانسراي ملک و کاروانسراي گمرك از لحاظ کالبدي صدمه دیـده  کارکردي نیز آسیب دیده

ۀ عناصر شـاخص بـازار در   ند. از طرفی هما و در نتیجه داراي فضاهاي خالی و بدون کاربري شده

هـا (عبـدالباقی) بـا وجـود      مسجد طمقاچیانبار، سراي چهارگوش و  این محدوده نظیر سراي آب

و   واسطۀ تخریب بافت پیرامونشان از بستر شهري و اجتماعی منفک شـده  هایی که دارند، به ارزش

د کـه مـداخ�تی   دهـ  انـد. ایـن مسـئله نشـان مـی      تا حد زیادي نقش شهري خود را از دست داده

  ثیرگذار بوده است.چگونه بر بستر اجتماعی یک محدوده نیز تأ همچون ساخت خیابان

دلیـل انـزواي بـازار صـورت گرفتـه کـه        ها به هاي کارکردي محلۀ طمقاچی بخش سومِ آسیب

زیرا سـاخت خیابـان    ؛شده است ترین مرکز تجاري محدوده و شهر محسوب می زمانی تنها و مهم

ها را تضعیف کـرده و باعـث انـزواي هـر دو      الحوائج، یکپارچگی میان بازار و محلۀ طمقاچی باب

نتیجۀ انزواي بازار تمایـل بـه تخریـب بناهـاي اصـیل در دو       محدودۀ بازار و محله شده است. در
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سـاخته شـوند کـه    اي  طبقهفزایش یافته تا واحدهاي جدید چندالحوائج و مدنی ا سوي خیابان باب

در طبقۀ همکف داراي کاربري تجاري هستند. در حال حاضر نیز با ایجاد این تغییـر در برخـی از   

محورهـایی   عنـوان  بـه هاي مذکور در حال تغییر  شاه، خیابان ها و محلۀ پنجه بناهاي محلۀ طمقاچی

  شود که بازار بیش از پیش منزوي و تضعیف شود. بینی می تجاري هستند و پیش

  شناختی و ارزیابی اصالت و یکپارچگی . بحث: تحلیل آسیب5

دهنـد کـه یکپـارچگی محـدودۀ مـورد نظـر بـا محـیط شـهري           گرفته نشان مـی  هاي صورت بررسی

شـی از خیابـان   بخ هـا تبـدیل بـه    رغم اینکه گـذر طمقـاچی   خوش تغییر شده است. براي مثال بهدست

، جایگاه آن در ساخت فضایی شهر کـاهش یافتـه اسـت. ایـن موضـوع بـر محلـۀ        الحوائج شده باب

توان گفت محله نیز جایگـاه خـود را در سـاخت فضـایی شـهر از       ها نیز تأثیر گذاشته و می طمقاچی

ها مشاهده شد که در مقیاس خُردتر، یکپـارچگی   دست داده و منزوي شده است. همچنین در بررسی

تغییـر   از جملـه هـاي جـدي شـده اسـت؛      خود نیز دسـتخوش آسـیب   محله با محیط شهري اطراف

محور، انفکاك محله از بستر ب�فصل آن را تشدید کـرده و بـه انـزواي     محور به خودرو گذرهاي پیاده

انـد و ایـن موضـوع     نظیر بازار نیز منزوي شـده  در این میان، عناصر پیرامون محلهآن دامن زده است. 

  تأثیري مستقیم بر انزواي محله و کل محدودۀ شهري پیرامون داشته است.

 ظـر شـهري مـورد ن   دهند که شخصـیت محـدودۀ   فته نشان میهاي صورت گر بررسی ،از طرفی

ارتبـاط بـا    کم از نظر الگوهاي شهري، ارتباط بین بناها و فضـاهاي بـاز، ظـاهر هندسـی بناهـا،      دست

کاسته اسـت.   محیط پیرامون و کارکرد، آسیب دیده است. این موضوع هویت شهري محدوده را فرو

رسـد   مـی نظـر    ، بـه )ICOMOS, 1996آنتنیـو (  نظر بیانیۀ سن تناظر میان هویت و اصالت از نقطهبنابر 

نـارا داوري  اصالت محدودۀ شهري مورد نظر است که با توجـه بـه سـند     آنچه در اصل آسیب دیده،

، زمینۀ فرهنگی آن و تکامـل آن در طـول زمـان، ممکـن     میراث فرهنگیراجع به آن، بسته به ماهیت 

است متصل به ارزش منابع بسیار متنوع اط�عـات باشـد. وجـوه مختلـف ایـن منـابع شـامل فـرم و         

وح و هـا و فنـون، محـل و جایگـاه قرارگیـري، و ر      طراحی، مواد و مصالح، کاربرد و کارکرد، سـنت 

  تر بررسی شوند. طور دقیق هجا بکه �زم است در این)؛ ICOMOS, 1994باشند ( احساس می

با توجه به مطالبی که در این مقاله بدان پرداخته شده است، فـرم و طـرح اولیـه و اصـیل محلـۀ      

احـداث   ویـژه  بـه هـا،   ها که توسط قطعات زمین و گذرها شکل گرفته، بـا احـداث خیابـان    طمقاچی

ها به داخـل بافـت، دچـار تغییـرات      کوچۀ تبریزي الحوائج و همچنین امتداد معابري نظیر خیابان باب

گرفتـه   هاي صـورت  در برِ جنوبی با تخریب ویژه بهوسیعی شده است. بخشی از محله در برِ غربی و 
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بافت اصیل محلـه  طور کامل از بین رفته و بخش مرکزي  الحوائج به براي احداث خیابان مدنی و باب

شکل اصیل محله در بخش غربـی، مرکـزي    ،ها بریده شده است. در نتیجه زيینیز با امتداد کوچۀ تبر

اسـتثناي بخـش مرکـزي بافـت اصـیل       ز طرفی بـه گیري کرده است. اجنوبی تغییرات چشم ویژه بهو 

اسـت، در تمـامی    وسازهاي تـازه در امـان مانـده    و از ساختشرق آن امتداد یافته   محله که تا شمال

ها و فنـون سـاخت    توجهی به مواد و مصالح، و سنت وسازهاي جدید با بی هاي محله ساخت قسمت

هـا کـه از میانـۀ     هاي جنوبی، غربی، دو سوي کوچۀ تبریزي اند. در قسمت اصیل منطقه صورت گرفته

کــه  هــایی هــا و در تمــامی قســمت انبــار فــرخ و تبریــزي محلــه عبــور کــرده اســت، پیرامــون آب

گـرفتن الگـوي اولیـه و اصـیل،     انـد، بناهـاي جدیـد بـدون درنظر     وسازهاي تازه شکل گرفته ساخت

نیز کاسته شده اسـت. همچنـین بناهـاي    ها  آن اند و از میزان فضاي باز گرا ساخته شده صورت برون به

ز تکـرار  جدید این محله از نظر شکل ظاهري فاقد هماهنگی با تراکم اولیه، پیوستگی کالبدي ناشـی ا 

نیـز شـامل سـنگ،    هـا   آن هاي بام و تزیینات و بازشوهاي بناهاي سنتی محله هسـتند و مصـالح   طاق

شوند که تفاوت بارزي با مصالح بناهاي سنتی محله یعنی خشت، آجـر، کاهگـل    تیرآهن و سیمان می

و  منظـور تعـریض گـذرها، امتـداد معـابر      گرفتـه بـه   هـاي صـورت   رند. در نتیجه با تخریـب و گچ دا

  ).12وسازهاي تازه، شکل اصیل محله به مقدار بسیار زیادي آسیب دیده است (شکل  ساخت

ــه بررســی همــان ــه ک هــاي  گون

ــورت ــی  ص ــان م ــه نش ــد،  گرفت دهن

ــیل   ــاي اصـ ــا و کارکردهـ کاربردهـ

محدودۀ مـورد مطالعـه نیـز پـس از     

الحـوائج   احداث خیابان مدنی و باب

انـد. بخشـی از    دستخوش تغییر شده

هـا و   ماهیت مسکونی محلۀ طمقاچی

ــه ــۀ پنجـ ــاه  محلـ ــوي شـ در دو سـ

دلیـل انـزواي    هاي یادشده، بـه  خیابان

اربري بازار، از بین رفته و تبدیل به ک

 است. از طرفـی عـ�وه    تجاري شده

دلیــل احــداث  بــر فضــاهایی کــه بــه 

الحوائج خسارت  خیابان مدنی و باب

بخش اصیل محله (نگارندگان) : خرابی12شکل   
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اند، فرسودگی حاصل از این موضوع و نبـود رونقـی کـه محـدوده از آن      دیده و فاقد کاربري شده

ز بناهـاي  زده و باعث شده است که برخـی ا   برخوردار بوده است، بر مهاجرت از این منطقه دامن

دلیل کاسـته شـدن از اهمیـت     تاریخی باقی مانده نیز فاقد کاربري باشند. از بین رفتن رونق بازار به

از د�یـل   ،هاي تولیدي و تخریب محـیط شـهري پیرامـونی آن    عناصري مانند کاروانسراها، کارگاه

  شود. رونقی محدوده محسوب می عمدۀ بی

اسـپیس سـینتکس بررسـی شـد، بـا تعـریض گـذر        گونه که در مطالعـات   همان ،در این میان

بندي فضایی شـهر کاسـته    الحوائج از جایگاه محله در پیکره ها و تبدیل آن به خیابان باب طمقاچی

باعـث شـده تـا     الحـوائج  ساخت خیابـان بـاب   ویژه بهو شده است. همچنین ساخت خیابان مدنی 

بـه   ،انـد  ي یکپارچـه و پیوسـته داشـته   شاه که بافـت و کالبـد   ها و محلۀ پنجه بازار، محلۀ طمقاچی

هـا و ترکیـب ناشـی از     هایی منفک و جدا از هـم تبـدیل شـوند و جایگـاه ایـن محـدوده       قسمت

ها در جدارۀ جنوبی، بخش زیادي از نقش  هاي شهري مجاور آسیب ببیند. محلۀ طمقاچی محدوده

ـ  و تأثیر اجتماعی خود را در حیات شهري شهر کاشـان بـه   ي بـدون کـاربريِ   ل وجـود فضـاها  دلی

الحوائج، و همچنین گسسـت از بـازار، از    مخروبه و کام�ً مخروبۀ حاصل از ایجاد خیابان باب نیمه

در محیط پیرامون داشته نیز در طرح خیابان ها  آن دست داده است. عناصر بازار و تأثیري که رونق

هـایی فاقـد کـاربري     قسـمت  اند، در الحوائج نادیده گرفته شده و این عناصر نیز خسارت دیده باب

انـد، جـدا    اثرگـذار بـوده  ها  آن هاي شهري خود که بر اند، همچنین از همسایگی و همجواري شده

شاه و ایجـاد فضـاهایی    الحوائج از میانۀ بدنۀ محلۀ پنجه اند. از سوي دیگر، ساخت خیابان باب شده

ادشده، بر کم شدن تعـام�ت  براي پارك خودرو با تخریب بناهاي این محله در دو سوي خیابان ی

  انسانی این محدودۀ تاریخی و خودرومحور شدن آن افزوده است.

هـا متمـایز    هاي یک مکـان، آن را از سـایر مکـان    ویژگی« ،کریس ابل از آنجایی که بنا به گفتۀ

)، با از بین رفتن شخصـیت  267: 1387(ابل، » بخشد سازد و به مکان، وجودي یکتا و روح می می

  له، روح این محله نیز اصالت خود را از دست داده است.اصیل مح

گویـاي آن اسـت کـه عناصـر      ،هاي واردشده بـه محـدودۀ شـهري مـورد نظـر      بررسی آسیب

انـد و یکپـارچگی محلـه بـا شـهر و محـیط        دیـده   ها آسیب دهندۀ شخصیت محلۀ طمقاچی شکل

در شهر از دست داده و منـزوي   عین حال، محله جایگاه خود را در است.پیرامون نیز از بین رفته 

در  شده است و تأثیر بسیار کمرنگی بر عناصر پیرامونی خود دارد. در نتیجـه ابتـدا هویـت محلـه    

بـر    و سپس محدودۀ یکپارچۀ مورد مطالعه چند پاره شده اسـت؛ عـ�وه   ابعادي وسیع از بین رفته
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بـر جایگـاه و تعـام�ت محلـۀ      برنامه در نحوۀ ترکیب فضاي این محـدوده،  این ایجاد تغییرات بی

شـاه تـأثیرات منفـی گذاشـته اسـت. رونـد تغییراتـی کـه محلـۀ           ها، بازار و محلـۀ پنجـه   طمقاچی

تا به امروز با آن مواجه بوده است در نهایت به فرم و طراحی، مـواد   30ها از اواسط دهۀ  طمقاچی

ي، و روح و احسـاس اصـیل   ها و فنون، محل و جایگاه قرارگیر و مصالح، کاربرد و کارکرد، سنت

  با شکل اصیل آن همخوانی ندارد. ،رسانده و آنچه امروزه از محله شاهد هستیم  محله آسیب

  گیري نتیجه. 6

ماننـد بسـیاري از    این محلـه بـه   هاي شهر کاشان است. ترین محله یمیها یکی از قد محلۀ طمقاچی

آغـاز   30اي که از دهۀ  گرفته صورتموجب تغییر و تحو�ت شهري  ههاي تاریخی این شهر ب محله

الحوائج بیشترین آسـیب را بـه ایـن     شده، دچار دگرگونی و آسیب شده است. ساخت خیابان باب

منشـور حفاظـت شـهري     بـر اسـاس  گرفتـه    مطالعـات صـورت   از جملـه محله وارد آورده است؛ 

ایـن محـدودۀ    هـاي فرهنگـی   (واشنگتن) نشان داد که تمامی عناصر کالبدي و کارکردي که ارزش

واسطۀ سـاخت   شده است، به شناخته میها  آن شدند و شخصیت این محله با تاریخی محسوب می

این خیابان تغییر کرده و لذا هویت اصیل محله بسیار کمرنگ شده است. در این پـژوهش کـه در   

هاي شخصـیت محلـۀ    آن از روش توصیف و تحلیل اط�عات استفاده شده است، مطالعۀ شاخصه

انـد،   با منابع اط�عاتی در زمینۀ اصالت که در سند نـارا برشـمرده شـده   ها  آن ها و انطباق چیطمقا

هایی چون فـرم و طراحـی، مـواد و مصـالح، کـاربرد و       دهد که اصالت محله نیز در زمینه نشان می

هـاي   شدت آسیب دیده است و در زمینـه  ها و فنون، و محل و جایگاه قرارگیري، به کارکرد، سنت

طور کامل بررسی نشده، اما وارد آمدن آسیب دور  نند روح و احساس نیز اگرچه در این مقاله بهما

بـه مطالعـات    پارچگی محله با محیط پیرامـون، فقـط  براي بررسی یک ،از ذهن نیست. در این میان

دهندۀ انفکاك محله از بستر شهري و محیط پیرامونی آن است اکتفا نشده و روش  میدانی که نشان

دهد که محلـه   گرفته است. این مطالعات نشان می طالعاتی اسپیس سینتکس نیز مورد استفاده قرارم

اي که با آن پیوسته بوده، از دسـت   چگونه انسجام، جایگاه و یکپارچگی خود را با شهر و محدوده

ود ها که امروزه منزوي شده است و تأثیر چندانی بر عناصر پیرامونی خـ  داده است. محلۀ طمقاچی

هاي آشکاري دارد و تنها وجـود   ندارد، با شکل اصیل این محله تفاوت شاه و بازار نظیر محلۀ پنجه

کنـد. از   شرق آن، تصویري از محلـۀ اصـیل را تـداعی مـی      در مرکز و شمال ویژه بهبرخی از بناها 

کننـده در   آنجایی که با توجه به مطالب سند نارا که بدان پرداخته شد، اصالت عامل اصـلی تعیـین  

هـاي    اي از ارزش ها بخش گسـترده  توان گفت که محلۀ طمقاچی هاست، در نهایت می مورد ارزش
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تـوجهی از اهمیـت    و به مقدار قابـل  یر و تحو�ت شهري از دست دادهواسطۀ تغی اصیل خود را به

  هاي شهر کاشان بوده، کاسته شده است. این محله که روزگاري از معتبرترین محله

  ها نوشت پی

  .1394. براي اط�عات بیشتر نک: صادقی، 1

  .1396احمدپور کلهرودي و همکاران، . براي اط�عات بیشتر نک: 2

  .1394جیحانی و همکاران،  نک: . براي اط�عات بیشتر3

  .1397. براي اط�عات بیشتر نک: جیحانی و شفیعی، 4

امـا ایـن واژه در منـابع     ،شـود  و نگارش مـی شناخته » ها طمقاچی«صورت  ها امروزه به . نام محلۀ طمقاچی5

هاي مختلفی نظیر دمغـا، تمغـا و تمقـا نیـز      صورت استفاده شده است، بهها  در این پژوهش از آنمختلفی که 

  آورده شده است.

   منابع

 اسـ�می،  آزاد دانشـگاه  انتشارات: تهران ،1چ ،حبیب فرح ترجمۀ ،هویت و معماري ،)1387( کریس ابل، .1

  .تحقیقات علوم واحد

 حرارتی آسایش کیفیت در طراحی عناصر تأثیر و نقش« ،)1396( نرگس و همکاران کلهرودي، احمدپور .2

 ،شهرسـازي  و معمـاري  نامـۀ  ،»کاشـان  در هـا  طمقاچی راه پیاده طراحی: موردي بررسی ؛شهري باز فضاهاي

  .79ـ59 ،)18( 9 شمارۀ

 ،»)1357 بهـار ( مهدوي خاندان صحبتی هم در نوروزي سفري نطنز؛ و آران کاشان،« ،)1392( ایرج افشار، .3

  .361ـ349 :98، شمارۀ پانزدهم سال ،بخارا

 و خراسـان  و مغـول  و تـرك  هـاي  حکومـت  دوران در مالیـاتی  اصـط�حات « ،)1383( لقمان اف، بایمت .4

  .15ـ8 ،6 ، شمارۀهفتم سال ،فنون و علوم ماه کتاب ،»ماوراءالنهر

  .کاشان فرهنگی میراث ادارۀ در محفوظ ،کاشان مطالعاتی هاي نقشه ،)الف1375( ثریا بیرشک، .5

 ،»تـاریخ  بسـتر  در کاشـان  شـهر  گیـري  شـکل  تکامـل  و توسعه روند چگونگی« ،)ب1375( ثریا بیرشک، .6

: تهـران  ،1چ ،شـیرازي  زاده اهللا آیـت  باقر کوشش به ،ایران شهرسازي و معماري تاریخ کنگرۀ مقا�ت مجموعه

  .399ـ379 ،میراث فرهنگی سازمان

  .نطنز و کاشان فرهنگی میراث ،)1378( گمرك کاروانسراي ثبتی پروندۀ .7

 کـریم  ترجمـۀ  ،مغـول  عهـد  ایـران  در ارضی مناسبات و کشاورزي ،)1344( پاولویچ ایلیا پطروشفسکی، .8

  .اجتماعی تحقیقات و مطالعات سسۀمؤ: تهران ،1چ ،کشاورزي

 ،اسـ�م  تـاریخ  فصـلنامۀ  ،»اس�می تشکی�ت در نشان و خاتم نظام تحول« ،)1384( مهدي سید جوادي، .9

  .85ـ65 ،24شمارۀ  ،ششم سال

  .ها عکس هوایی محدودۀ طمقاچی ،)1397حمیدرضا ( جیحانی، .10

 محتشـم  شهري محدودۀ فضایی ساختار تغییر ارزیابی« ،)1397( پریچهر شفیعی، و حمیدرضا جیحانی، .11



 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)22(پپاپی  14شمارۀ   

1398ستان بهار و تاب  
 

84   

 .48ـ31 ،)13( 2 شمارۀ ،شناسی کاشان ،»کاشان

 و تغییر مطالعۀ و محله ساخت( کاشان میراحمد سلطان محلۀ« ،)1394( و همکاران حمیدرضا جیحانی، .12

  .139ـ112 ،)6( 1 شمارۀ ،کاشان نامۀ پژوهش ،»)آن تحو�ت

 کالبـدي  بافت بر شهري ونقل حمل تکنولوژي نقش« ،)1395( حسین زاده، سلطان و مهرنوش زاده، حسن .13

 نشـریۀ  ،»)قـزوین  شـهر  کوشـک  درب و خیابـان  محلـۀ  موردي نمونۀ( معاصر دوران در تاریخی هاي محله

  .126ـ113 ،)12( 7 شمارۀ ،ایران شهرسازي و معماري علمی انجمن پژوهشی علمی

 ،»محتشم فرامحلۀ در شهري زمین کاربري تحلیل« ،)1394( اکرم محمدي، و رسول سورشجانی، حیدري .14

  .95ـ58 ،)7( 2 شمارۀ ،کاشان نامۀ پژوهش

  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،جدید دورۀ از 2چ ،دهخدا نامۀ لغت ،)1377( اکبر علی دهخدا، .15

 نامـۀ  پایـان  ،کاشـان  بـازار  مجـاورت  در هـا  طمغاچی تاریخی گذر سازي باززنده ،)1394( ساناز صادقی، .16

  .هنر دانشگاه ،تاریخی هاي بافت و بناها احیاء و مرمت رشتۀ ارشد، کارشناسی

 از زدایـی  خـاطره  بر آن تأثیر و بافت تحو�ت سیر بررسی« ،)1385( کتایون پور، کرم و سمیه نژاد، فدایی .17

  .100ـ82 ،)6( 3 شمارۀ ،نظر باغ ،»)تهران عود�جان محلۀ موردي نمونۀ( کهن هاي بافت

  .حلم: قم ،1چ ،)بیدگل و آران کاشان،( هاي شهرستان: ازیادرفته یادگاري انبار آب ،)1386( حسین یار، فرخ .18

شـمارۀ   ،تاریخ آموزش رشد ،»ایلخانان دورۀ در مالیات« ،)1388( سوسن رحمانیان، و مسعود فرشیدنیا، .19

  .38ـ33 ،36

  .امیرکبیر: تهران ،4چ ،افشار ایرج کوشش به ،کاشان تاریخ ،)1378( عبدالرحیم ک�نترضرابی، .20

، سـوم  سال ،میراث آیینۀ ،»جوینی جهانگشاي تاریخ مغولی و ترکی واژگان« ،)1384( مصطفی موسوي، .21

  .89ـ57 ،4 و 3 شمارۀ

 32 شـمارۀ  ،شناسی محیط مجلۀ ،»شهر شخصیت تحلیل براي روشی پیشنهاد« ،)1385( مهتا میرمقتدایی، .22

   .140ـ129 ،)39(

  .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: تهران ،2چ ،نطنز و کاشان هاي شهرستان تاریخی آثار ،)1374( حسن نراقی، .23

  .اجتماعی تحقیقات و مطالعات سسۀمؤ: تهران ،1چ ،کاشان اجتماعی تاریخ ،)1345( ـــــ .24

 ،»کاشـان  شـهر  قـدیم  بافـت  کالبـدي  و تـاریخی  تحو�ت سیر« ،)1385( و همکاران حمیدرضا وارثی، .25

  .155ـ127 ،3شمارۀ  ،شناخت کاشان فصلنامۀ

26. ICOMOS (1994). Nara document on Authenticity. Nara, japan. 
27. ICOMOS National Committees of the Americas (1996). Declaration of San Antonio. San 
Antonio, USA. 
28. ICOMOS (1987). The International Charter for the Conservation of Historic Towns 
(Washington Charter). Washington, USA. 

مجمـع عمـومی    1987شهر تاریخی، منشوري است که در نشست اکتبـر سـال   منشور واشنگتن: حفاظت از 

 .شود شناخته می» منشور واشنگتن«ایکوموس در واشنگتن دي سی به تصویب رسیده و عموماً به نام 

  


