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  چکیده

 ابـان ینام در خ نیبه هم اي ، در محلهشاه پنجهزیارتگاه بن جعفر(ع) معروف به  یامامزاده هارون بن موس ۀبقع

داده اسـت؛   را تشکیل می شاه پنجه ۀکز محلمر بخشی ازبقعه در گذشته  نای. است  باباافضل کاشان واقع شده

ـ ، عصـارخانه، حمـام آقاشـاه، گـذر     سـرا  کاروانانبار،  بعناصري چون آ ،اي که عإلوه بر بقعه مرکز محله  ای

و با شماره  1380 سال در محله مرکز ۀمجموع. است  شده را نیز شامل می یمیقد ستانبازارچه، مسجد و گور

بـه   شود، یم دهیبقعه د يکه در بنا یخیتار نتری یمیاست. قد  دهیرس به ثبت رانیا یفهرست آثار ملدر  5937

نقش بسته و نشان از پیشـینۀ کهـن ایـن محـدودۀ      مانند محراب یکه بر دو قطعه کاشگردد  ق بازمی956 سال

هـاي ناشـی از توسـعۀ نـامتوازن      و دگرگـونی باباافضل  ابانخی احداث دلیل به مرکز شهري نی. اشهري دارد
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haniehoveisi@gmail.com  
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  شاه کاشان با تأکید محلۀ پنجه مطالعۀ مرکز

  بر نقش زیارتگاه و عناصر معماري و شهري پیرامون

  

 99/ 06/ 08تاریخ پذیرش:                18/1/99تاریخ دریافت: 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  
  شناسی کاشان

  )24(پپاپی  1شمارۀ 
 1399ستان بهار و تاب

4   

 حـال  اند. در اي از عناصر کهن مجموعه تخریب شده جمله پاره از شده است؛جدي هاي  آسیب دچارشهري 

 بسـتر در نقـشِ مرکـز محلـه     رات،ییتغ نیقرار دارند. ا ینابسامان تیدر وضع زین مانده یباق هاي بخش حاضر،

ـ  دشوار کرده نیز آن را  لیاص تیدرك وضعو شهري امروزي را مخدوش  بازیـابی   ،مقالـه  ناست. هـدف ای

هاي اخیر است و مقاله در پی پاسـخ دادن بـه    آخرین وضعیت اصیل این مرکز شهري پیش از مداخإلت دهه

چـه   شـاه  پنجههاي وسیع ناشی از ساخت خیابان، مجموعۀ مرکز محلۀ  این پرسش است که پیش از دگرگونی

لـۀ کهـن کاشـان افـزایش     از یک مرکـز مح را درك ما  ،طرح و ترکیبی داشته است. آگاهی از این وضعیت

حدوده و مرمت آن را فـراهم  هاي شهري این م امکان مطالعات تکمیلی در جهت حفاظت از ارزشدهد و  می

عناصر و شواهد شهري و همچنین منابع مکتـوب مطالعـه و    ،د. در این مقاله با روشی توصیفی تاریخیکن می

شود طرح اولیۀ مرکـز شـهري یادشـده     ه تإلش میماند ها با تصویرهاي باقی شوند و از مقایسۀ آن بررسی می

ـ اول يبنا دهد یگرفته نشان م مطالعات صورتبازیابی و ترسیم شود.   یبقعـه در درون گورسـتان   یِو اصـل  هی

ـ آن تکم يو عناصر شهر محلهمرکز  ۀمجموع ،و قاجار هیصفو ۀدر دوراست.  شکل گرفته یمیقد شـده و   لی

گورسـتان   ،ي سدۀ اخیرشهرهاي  و توسعه راتییپس از تغ مانده است. باقی 1330این وضعیت تا ابتداي دهۀ 

هایی از مرکز محله نیز تخریـب شـده و یـا راه     و بخش افتهی لیدر جوار بقعه تقل یبه بخش کوچک جیتدر به

  .اند زوال را پیش گرفته

   .هارون بن موسی(ع) بقعۀ، شاه پنجه شهر تاریخی، کاشان، مرکز محلۀ: اه کلیدواژه

 
 

  مقدمه. 1

عناصـر   و کهنـه  میـدان است که در جوار محلۀ  کاشان تاریخی مح�ت جمله از شاه پنجهمحلۀ 

ساخت خیابان باباافضـل در  واسطۀ  این محله به شکل گرفته است. جامع مسجد نظیر ارزشمندي

جـوار  بـه همـین علـت در    هسـتۀ مرکـزي آن   به دو پاره تقسیم شده و  ،خورشیدي 1330دهۀ 

مرکزي است که  ۀهارون بن موسی(ع) بخشی از این هست بقعۀ .است قرار گرفتهشده یاد خیابانِ

 شاملاي گسترده   مجموعه ،در شکل اصیل خود محله مرکز باشد. می شاه پنجه ۀهمان مرکز محل

 سـرا  کـاروان  و عصارخانه حمام، بازارچه، یا سرپوشیده گذر انبار، آب ،شاه پنجه به معروفۀ بقع

شـده   شـامل مـی   نیـز را شعربافی و ورتابی  دو کارگاه کم دست ،ا بر برخی اقوالبن وبوده است؛ 

 و هـا  ، کارگاهعصارخانه ،سرا کاروان ،هآقاشاۀ گرماب ،گذشته هاي دهه طی ).1398 عطارها،(است 

حـوزۀ   بـراي  پارکینـگ  ایجـاد  باباافضـل،  خیابـان  احداث متفاوت از جمله یلد� به گذر سقف

 تخریـب  کلـی  بـه  ،تـاریخی ۀ مجموعـ  ایـن  بـه توجهی  همچنین بی و قعهب جوار درواقع  علمیه

یـا  حیـاط اصـلی    ،بقعه ایجاد شده است. براي مثالبناي تغییراتی نیز در  ،این ع�وه بر .اند شده
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 درنیـز  هـایی   و بخـش  شدهضریح مشبک چوبی نفیس آن تعویض صحن بقعه پوشیده شده و 

وضـعیت   ،شـده هـا و تغییـرات ایجاد   این تخریـب است. افزوده شده جنوب شرقی به بنا جبهۀ 

کاسته اسـت؛   هاي محیط شهري آن را فرو در قلب این محلۀ کهن ایجاد کرده و ارزشاي  آشفته

قلب این مرکز محلـه را نیـز در معـرض     عنوان بهجایگاه بقعه  ،عین حال تغییرات ایجادشده در

ه در مجموعۀ مـورد نظـر و محـیط    گونه مداخل است. هرقرار داده  تغییر و تخریب و دگرگونی

شهري آن نیازمند آگاهی از وضعیت اصیل آن در گذشته است و عدم توجـه بـه ایـن موضـوع     

  معماري منجر شود.  هاي  مجموعههویتی فضاي شهري و  ممکن است به بی

ایجادشـده در   تحـو�ت سـت کـه   ها در پی پاسخ دادن به ایـن پرسـش   مقاله ،این اساس بر

ـ    شـاه  پنجـه یراتی در مرکز محلـۀ  چه تغیساخت شهري  اریخی ایجـاد  و موقعیـت آن در شـهر ت

حلـۀ یادشـده چـه ترکیـب و خصوصـیاتی      وضعیت اصیل و اولیۀ مرکز مکه اند و دیگر این کرده

اسـاس آخـرین    بازیابی شکل و ترکیـب اصـیل مرکـز محلـه بـر      ،این مقاله هدفداشته است. 

مجموعـه بناهـاي   با تکیه بـر  د دهۀ اخیر و وضعیت قابل شناسایی پیش از تغییرات گستردۀ چن

نحـوۀ  بررسـی  رو مطالعـۀ یادشـده تـ�ش دارد ضـمن      . ازاینه و پیرامون آن استبقعمرتبط با 

نشـان   ،شـده  همچنین سیر تغییر و تحو�ت رخ دادهگیري و سابقۀ عناصر مرتبط با بقعه و  شکل

ن عناصر در ارتباط و پیونـد بـا   شده و ای چه عناصري را شامل می شاه پنجهدهد که مرکز محلۀ 

ه بـر عهـد  ایی شـهر تـاریخی   و چه نقشـی در سـاختار فضـ      گر چه تغییراتی را شاهد بودهیکدی

مانده، متـون   تفسیري تاریخی است. بر این اساس آثار باقی ،در این مقالهروش تحقیق . اند داشته

انـده در محـیط شـهري و یـا     م ه شواهد بـاقی از جملها و دیگر اسناد و مدارك و  تاریخی، کتیبه

شده در مرکز محلـه مشـخص شـود و     داده تغییرات رخشوند تا  ها مطالعه و تفسیر می تصویر آن

از و گرفتـه   بر اساس مطالعـۀ تغییـرات صـورت   سپس . دامنه و نتیجۀ این تغییرات آشکار گردد

ل مرکـز  شده و اصـی  آخرین وضعیت شناختهتا شود  ت�ش میسی تصویرهاي تاریخی ره برجمل

  محله بازیابی شود.  

  تحقیق . پیشینۀ1ـ1

ایـن بناهـا از نظـر    کاشـان،  محـ�ت   ۀگیري و توسع شکل در ها وجود نقش گستردۀ زیارتگاه با

هارون بن ۀ بقعو آن ۀ مرکز محل ۀمحدودو  شاه پنجهۀ . محلاند نقش شهري چندان مطالعه نشده

ز نقـاط  ا را شـاه  پنجـه بیرشک، نیست.  از این مورد مستثنی ،که هستۀ اصلی آن است (ع)موسی

 او اسـت. دوره دانسـته   مسجدجامع به د�یلی همۀ با منارۀ آن را منار و داند میشهر  توسعۀۀ اولی
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شـهري  ۀ ، یک نشانباشد شاه پنجهاي براي زیارت  قبل از آنکه مناره که این مناره دهد می احتمال

مجـاور   هـاي  ه میـدان از جملـ را  سلجوقیۀ رقبل از دو شاه پنجهمیدان  همچنینوي . باشدبوده 

 کنـد  اشاره میشاه  پنجهۀ محلیی در سرا کاروانبه سابقۀ سلجوقی و  شمارد برمیهاي شهر  دروازه

هـایی از آن   بخشهمچنین و  شاه پنجهمجموعۀ نیز ) 121ـ118: 1382نراقی ( ).1375 (بیرشک،

جموعه بـه همـراه   م ۀ) نقش249ـ246: 12ج ،1389در گنجنامه ( همچنینرا معرفی کرده است. 

 ،)119 :1382( و نراقـی  )240 :1349( مشـکوتی و با ارجاع به معرفی آن درج شده شرحی در 

کلی بنـا در   ۀهایی از نقش این، کروکی ع�وه بر .بررسی شده استآن  يها قدمت برخی قسمت

مـورد  توضـیحاتی در   در کنـار  1350و همچنین وضعیت کلی مجموعـه در حـدود    1380 دهۀ

خصوصیات و تحو�ت تاریخی مجموعه در پروندۀ ثبت آن در فهرسـت آثـار ملـی درج شـده     

 کاشـان گیـري   علل پیـدایش و شـکل  معطوف به مطالعات دیگر، ). 5937ش.ث:  :1380است (

انبـار، حمـام، تکیـه و     عناصر مراکـز محـ�ت شـامل مسـجد، آب    ترین  به مهمها  در آنو  است

  .  )1385ران، وارثی و همکا(است شده امامزاده اشاره 

 شاه پنجه موقعیت محلۀ. 2

 1380 در سـال  باشد، میشهري دیگر  و عناصر زیارتگاهشامل که  شاه پنجهۀ مرکز محلۀ مجموع

دربردارندۀ ابعاد شهري و معماري  وبه ثبت رسیده  ایران ملی آثار	فهرستدر  5937 ۀبا شمارو 

اي از گذرها و فضاهاي باز با محیط شهري پیرامـون   سویی با مجموعه است. این مرکز محله از

شود کـه تغییـرات    اي می دیگر در قلب خود شامل بقعه سوي و سایر مح�ت ارتباط داشته و از

نیازمنـد توجـه   مورد نظر رو مطالعۀ مجموعۀ  ازاین ).3تا  1 (تصویر ده استفراوانی را شاهد بو

  به هر دو مقیاس شهري و معماري آن خواهد بود.

 
  )Google Earth(آن  در شاه پنجه ۀمحل تیکاشان و موقع ییهوا ۀنقش :)1( ریتصو
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  )نگارندگان( شاه پنجه يشهر ۀمحدود موقعیت ۀنقش :)2( ریتصو

 
   )ننگارندگا( شاه پنجه ۀمرکز محل ۀبستر شهري مجموع ود: تصویر وضعیت موج)3( ریتصو

. 5. خانۀ تاریخی محسنی آراسته، 4خیابان باباافضل،  (صحن زیارتگاه)، شاه پنجه. حسینۀ 2، شاه پنجه. بقعۀ 1

. 9. کتابخانه و حوزۀ علمیه، 8. تجاري (پاساژ)، 7انبار و محوطۀ بایر پیرامون آن،  . آب6، شاه پنجهها گذر  حجره

  . پارکینگ (فضاي حاصل از تخریب حمام آقاشاه)، 10اهللا مدنی،  آرامگاه آیت

  شاه پنجه. مسجد 12. فضاي رهاشده، 11

پهلـوي (اوایـل    ۀوضعیت شهر قبل از مداخ�ت دور ،)4 کاشان (تصویر شدۀ بازسازي ۀنقش

 شاه پنجهدر جنب زیارتگاه وسیعی  ۀمحدود ،دهد. در این نقشه ) را نشان میخورشیدي 14 قرن
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 .گذاري شده اسـت  ع�متقدیمی  گورستاننشان که با قابل مشاهده است  مسجدجامعو شمال 

هـاي محـ�ت    نبوده و در محدوده شاه پنجهمختص به محدودۀ  شهري فقط رونهاي د گورستان

ت هـا و اط�عـا   انـد و بررسـی   دیگري همچون سلطان میراحمد و درب باغ نیـز قابـل مشـاهده   

هـا کـه گـاه     ایـن گورسـتان   ها دارد. نشان از پیشینۀ آن متعدد هايقبرمیدانی نیز همچون وجود 

در طول دورانی  ،گردد بازمیشان به سدۀ ششم نیز  شده پیشینه واسطۀ دفن برخی افراد شناخته به

 ۀاوایـل دور هـا از   ایـن، بیشـتر آن   وجـود  با اند. وار مح�ت مسکونی وجود داشتهطو�نی در ج

بـه   شـاه  پنجـه زمـین گورسـتان    ۀمانـد  بـاقی  با احداث خیابـان باباافضـل،  ند. شدپهلوي متروك 

  ).1310 ،شاه پنجه روندۀ ثبتی بقعه و منارۀ(پ ه استسسات ملی و عمومی واگذار شدؤم

 
  )مطالعات ثریا بیرشک بر اساس مهندسان مشاور شهر و خانه( میکاشان قد شدۀ ۀ بازسازينقش :)4( ریتصو

  

لذا با توجه به  .دهند واضحی را ارائه نمی ۀهاي موجود از مرز مح�ت کاشان، محدود نقشه

جمله مطالعات میدانی و شفاهی از و  )5( و )4( یردر تصاوشدۀ مندرج  شخصتر م پیشحدود 

شده  توان با محدودۀ تقریبی مشخص ا میر شاه پنجه ۀن محلی، مرز تقریبی محلمطلعاصحبت با 

نشـان داد. ایـن    )4تصـویر  شدۀ کاشان اواخـر دورۀ قاجـار (   سازيدر تصویر بازتر  با رنگ تیره

صـورت تقریبـی    دهنـدۀ بافـت بـه    هاي برش ري و ساخت خیابانخ�ت شهمحدوده پس از مدا

بخشـی   ،شود مشاهده میدر این تصویر ور که ط  همان .استترسیم قابل  )6( مندرج در تصویر

خیابان باباافضل قرار گرفته است. لذا خیابان باباافضـل محلـه را بـه دو     از محله در سمت دیگر

در جنوب حصار شمالی شـهر   شاه پنجه محلۀ ۀدمحدو )،5(در تصویر بخش تقسیم کرده است. 
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ایـن،   ها در شرق و میدان کهنه در غرب قابل مشاهده است. ع�وه بر و میان دو محلۀ طمقاچی

هاي زرگرها و گذر نو بازار کاشان واقع شده،  که در شمال راسته شاه پنجهرسد محلۀ  به نظر می

آباد و طاهر و منصور نیز داشـته   و محلۀ ملکالیه شمال غربی خود ارتباطی محدود با د در منتهی

  1.است

  

هاي کاشان محله تقریبیمرز  :)5( ریتصو
 

  
  مرز محإلت کاشان ۀنقش :)6( ریتصو
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   ه. موقعیت و وضعیت موجود مجموعۀ مرکز محل3

شده به مجموعه اسـت.  هاي پرشمار وارد رات وسیع و آسیبنشانگر تغیی ،بررسی اولیۀ مجموعه

  .داردترین عناصر اهمیت  مهم بررسی وضعیت فعلیِ ،براي شناخت بهتر

  . گورستان1ـ3

عکـس هـوایی سـال    )، 12هولسـتر (تصـویر     عکس والتر میتلاز گورستان قدیمی که رد آن در 

قابـل شناسـایی   ) 4(تصـویر  شدۀ کاشان اواخر دورۀ قاجار  و نقشۀ بازسازي) 13(تصویر  1335

بخشی از گورسـتان اسـت کـه     ین محدوده،هاي کوچکی باقی مانده است. نخست است، محدوده

رسد. این بخـش   میهجري قمري راوندي قدمت آن به سدۀ ششم اهللا  فضل سید ۀمقبرواسطۀ  به

است. بخش کوچک دیگري نیـز از گورسـتان بـاقی    در سمت غرب خیابان باباافضل واقع شده 

صـورت یـک    . این بخش امـروز بـه  قرار داردقع در جنب بقعه است و در شمال آن مانده که وا

 ،انـد   ها که بر روي بخشی از گورستان ساخته شده این نوع از حیاط است.درآمده حیاط کوچک 

حیـاط جنـوبی   بـه  تـوان   . براي نمونـه مـی  شوند دیده میهاي کاشان نیز  پیرامون دیگر زیارتگاه

قـرار  واسطۀ قبرهایی کـه در آن   که به )1398ران، جیحانی و همکا( کرد اشارهزیارتگاه گلچقانه 

  شهري بوده است.   ۀمحدود، احتما�ً بخشی از گورستان محلی همان داشته

  . عناصر معماري2ـ3

اسـت کـه در حـال     شـاه  پنجـه بقعه و زیارتگاه موسوم به  ،مرکز محله ترین عنصر معماريِ مهم

ورودي اصـلی  . منشعب از خیابان باباافضل واقع شده اسـت  ،45آزادي حاضر در انتهاي کوچۀ 

در انتهاي کوچـۀ یادشـده واقـع شـده اسـت.       ،شود ضریح منتهی میقرارگیري بقعه که به محل 

زیارتگاه با یکـدیگر در یـک سـطح     محلکوچه، خیابان باباافضل و ورودي بقعه و در حقیقت 

فرعی متصل  ۀاصلی، گنبدخان ۀگنبدخان وناجزایی همچبناي بقعه در حال حاضر اند.  واقع شده

قدیمی، ایوان، حسینیه یـا همـان صـحن حیـاط بقعـه و هشـتی        گورستانتاریخی، ۀ به آن، منار

هـاي الحـاقی ماننـد شبسـتان زنانـه و آرامگـاه        بخششود؛ و ع�وه براین،  را شامل میورودي 

هـاي متفـاوت زیارتگـاه     بخـش . )7گیرد (تصویر  بر می را نیز در 2یاهللا مدنی کاشان خاندان آیت

 شـاه  پنجـه  ۀبقعـ . انـد  به مجموعه افزوده شدههاي مختلف، ساخته و  د و طی دورهدوره نیستن هم

آن دهـی بـه سـاختار کلـی      آید و در شـکل  محله به حساب میۀ اصلی مرکز هستبخش مذهبی 

  سزایی داشته است.  نقش ب
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  گنجنامه) بر اساس ؛نگارندگان( شاه پنجه ۀوضع موجود بقع هاي پإلن و برش :)7( ریتصو

 ۀمقبر. 5، صحن حیاط بقعه (حسینیه). 4 . ایوان ورودي بقعه،3 ،بقعه و ضریح. 2 فضاي ورودي،. 1

 يها بخش. 11 مقبره،. 10، حجره. 9، ایوان شمالی. 8، (اصلی) هشتی ورودي .7، هشتی ورودي. 6، خصوصی

  یمدن هللا تی. آرامگاه آ13، ها بخش الحاقی شبستان خانم. 12، یدر صحن جانبقبرستان  ۀماند یباق
  

عناصـري  جزئیـات  هـاي آن و   پ�ن وضع موجود زیارتگاه و برش )،9(و  )8(و  )7(در تصاویر 

همچون گنبد رك دوازده ترك، منـاره و صـحن حیـاط کـه بـه حسـینیۀ سرپوشـیده تبـدیل شـده و          

، قابـل مشـاهده اسـت.    قدیمی در صـحن جـانبی زیارتگـاه    گورستاناز اي  مانده باقی بخش  همچنین

ترین تغییراتی است کـه صـورت گرفتـه اسـت.      ه مهماز جمل ،شده به صحن یا حسینیه پوششِ افزوده

تخریب بناهـاي   حاصلرسد  هاي وسیعی قابل مشاهده است که به نظر می در شمال بقعه نیز محدوده

ه دارد و مراجعان بـه  د. این محدودۀ وسیع، کارکرد توقفگانوعه باشقدیمی مرتبط یا غیرمرتبط با مجم

 يبخـش مرکـز   ).3(تصویر  کنند خودروهاي خود را در آن پارك می ،خصوص مدرسه مجموعه و به

 45آزادي اي است که از سمت غرب به در ورودي اصلی واقع در انتهـاي کوچـۀ    زیارتگاه، گنبدخانه

ماننـد کـه درگـاهی در     دخانۀ دیگري ارتباط دارد که با فضـایی صـفه  از سوي شمال به گنبو  راه دارد

شـود. گنبدخانـۀ اصـلی از سـمت      به حیاط کوچک شمالی یا گورستان کوچک متصل مـی  ،انتها دارد

بـد و از سـوي   یا و سپس یک ایوان به صحن اصلی زیارتگاه راه مـی  دگر طریق یک غ�م زشرق نیز ا

رسد در گذشـته شـکل دیگـري     ه به نظر میکشود  ي ختم میا شکل کشیده جنوب به فضاي مستطیل

مجموعـۀ مرکـز    ).7چندان قـدیمی اسـت (تصـویر     نهاش ناشی از مداخ�ت  فعلی وضعیتداشته و 

ـ و  ورتـابی هـاي   این، عناصر دیگري همچون کارگاه ع�وه بر شاه پنجهمحلۀ  مل ارا نیـز شـ   عربافیشَ

یک مسجد کوچک که در جنـوب بقعـه و در    همچنینو  هباقی نماندها  از آن اثري شده که امروز می
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هایی نیـز بـه آن افـزوده شـده اسـت       . این مسجد باقی مانده و بخشردقرار دا 47واحدپور کوچۀ  برِ

اي  شود کـه در محـدوده   انباري مشاهده می گنبد آب ،). در مقابل این مسجد و در شمال آن3(تصویر 

یابـد. در جنـوب    راه مـی  شاه پنجهاي به گذر اصلی  پله و با راهقرار گرفته اطراف گودتر از سطح معابر 

ساختمان تجاري بلندي واقع شده که سوي دیگـرش رو بـه   که در گودال بزرگی قرار گرفته، انبار  آب

انبـار دارد و هـم گـودال بـزرگ اطـراف       بآخیابان باباافضل دارد. هم ساختمان یادشده که پشت به 

  اند.   ن دامن زدهانبار به انزواي شدید آ آب

 
  )نگارندگان(ات و برش و نماي داخل گنبد رك بقعه تزیینپإلن،  وضعیت موجود :)8( ریتصو

 
  )نگارندگان(بقعه منارِ  يو نما اتتزیینموجود پإلن،  تیوضع :)9( ریتصو
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  عناصر شهري .3ـ3

مرکز محله در بر گذرها و معابر پیرامـون قـرار گرفتـه اسـت. در حـال       هستۀ عنوان بهزیارتگاه 

بیشـتر از طریـق خیابـان باباافضـل و سـپس سـه کوچـۀ         ،راه دسترسی به مرکـز محلـه   ،حاضر

). هـر  10، مدنی و واحدپور که منشعب از خیابان یادشده هستند، میسر است (تصـویر  شاه پنجه

مجاور زیارتگـاه کـه در غـرب و جنـوب آن واقـع       سه کوچه وضعیت نامناسبی دارند. دو معبر

نیز وضعیت مناسبی ندارنـد و تخریـب    ،اند داده را تشکیل می شاه پنجههستند و در گذشته گذر 

هـاي   وجود این، بخشـی از حجـره   است. با  هاي آن رخ داده اي در سقف گذر و جداره گسترده

  وضعیت بسیار نابسامانی دارد.اند؛ هرچند این بخش  مجاور دو معبر یادشده باقی مانده

   

  
  )نگارندگان( شهري آنو عناصر  شاه پنجه ۀکنونی مرکز محل شهري وضعیت ۀنقش :)10( ریتصو
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 سبر اسا ؛نگارندگان( مانده هاي باقی و حجره شاه پنجهمجموعه  یفعل تیوضع ينماها -مقطع :)11( ریتصو

 )هاي مندرج در پروندۀ ثبت نقشه

 آنو عناصر شاخص محله مطالعۀ مرکز . 4

هاي بـاارزش   محله، شناخت عناصر شاخص و دانهمرکز شناخت یک  ارکانترین  یکی از اصلی

گیري و سیر تغییـرات   ست. این شناخت به درك شکلها آن تاریخی و بررسی تغییر و تحو�ت 

هـایی   ن محله دارنـد و دانـه  از وجود مرکزي تاریخی در ایکمک خواهد کرد. این عناصر نشان 

  ).  10شوند (تصویر  مانده از گذشتۀ آن محسوب می برجاي

    اهللا راوندي سید فضل گورستان قدیمی و مقبرۀ. 1ـ4

زیارت در حاشـیۀ   )4 (تصویر ۀ وضعیت کاشان در آخر دورۀ قاجارشد نقشۀ بازسازي بر اساس

قـرار دارد. ایـن فتاحـۀ     شـاه  پنجهرستان قدیمی واقع در محلۀ غربی و جنوب غربی محوطۀ گو

کـه چنـد بنـاي کوچـک و بـزرگ دولتـی در آن        و درحـالی  1335در عکس هوایی سال  وسیع

. یـک عکـس هـوایی    )13(تصـویر   شـود  ساخته شده و بخشی نیز همچنان بایر است، دیده می

نیز ایـن وضـعیت را نشـان     ،تهیه شده هولستر میتلتوسط خورشیدي  1304 قدیمی که در سال

بـه   ).12 (تصـویر  دهد و تأییدکنندۀ وجود گورستانی وسیع در شمال و غرب زیارت اسـت  می

شـهري   مرهون وجود گورسـتان بـزرگ درون   شاه پنجهرسد بخشی از مرکزیت زیارتگاه  نظر می

است که از خصوصیات کاشان است و در برخی از مح�ت مهم همچـون سـلطان میراحمـد و    

گورستان کوچکی که در حیاط شمالی متصل به بقعه قرار دارد  نگ هم قابل مشاهده است.سرس

دفـن   در آن ياریبسـ  مردگان گذشته درکه قدیمی است  گورستان ماندۀ به احتمال زیاد باقینیز 
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  شود. نمی يا هاستفاد آن از گرید ،بعد به پهلوى ۀدور از اما شدند، می

 
  )هولستر  والتر میتلعکاس: (از کاشان  1304: عکس هوایی سال )12( ریتصو

 هجري قمري (دوانـی،  ششم قرن علماي از اهللا راوندي فضل ابوالرضا ضیاءالدین سید ۀمقبر

این مقبره سمت دیگـر   ،در حال حاضر .قرار دارد قدیمی محله گورستان غربی زاویۀ در )1388

واقـع شـده    شـاه  پنجـه و در فضایی دورافتاده از زیارت  امعمسجدجخیابان باباافضل، در شمال 

است. بر سنگ قبري در این مقبره که مشخصات دقیق راوندي درج شده، تـاریخ وقـف سـنگ    

پیرامـون قبـر    3).13هجري قمـري ذکـر شـده اسـت (تصـویر       1229الحرام سال   برابر با محرم

واقع در میـدان کهنـه دیـده     جامعمسجدراوندي، قبرهاي دیگري از علما و ائمۀ جماعت سابق 

که طبق شرح نراقی بعدها تبـدیل بـه   قرار داشته هاي قدیمی  غرفه ،اطراف این محوطه. شود می

 همچنـین ). وجـود سـنگ قبرهـاي دیگـر و     137: 1383 کتابخانۀ عمومی شـده اسـت (نراقـی،   

از هجري قمري بر روي سنگی درج شـده و آگـاهی مـا     1229مشخصات دقیق راوندي که در 

مانـده در سـمت غـرب خیابـان باباافضـل نیـز        کند که محدودۀ باقی روشن می ،زمان زیست او

گورستان قدیمی باشد که تـا پـیش از توسـعۀ شـهري نیمـۀ اول دورۀ      یک بایست بخشی از  می

اي در میان شـهر   گشوده ۀمحوط همچنان ،)12هولستر (تصویر  پهلوي و با استناد به عکس میتل

  بوده است.  
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احتمالی گورسـتان محلـه در    ۀآن با محدود ۀو مقایسۀ راوندي به موقعیت فعلی مقبر توجه

 ۀبا توجه بـه مقبـر  ) نشان از وسعت این گورستان دارد. 4 تصویرشده از کاشان ( بازسازي ۀنقش

تـوان قـدمت    مـی احتمـا�ً  گـردد،   که به دوران سـلجوقی بـازمی  راوندي و زمان درگذشت وي 

 شاه پنجهجا که هستۀ اولیۀ مجموعۀ نسبت داد. از آن یادشدهبه دورۀ نیز ا گورستان مجاور بقعه ر

 مجموعـه نیـز  این فرضیه ممکن است تقویت شود که پیشـینۀ هسـتۀ اولیـۀ     ،نیز یک بقعه است

القاعده بقعه بایـد بخشـی از گورسـتان قـدیمی      زیرا علی ؛کن است به دورۀ یادشده بازگرددمم

از شده در هستۀ تاریخی کاشان است و  ن و بقعه، ترکیبی شناختهب گورستااین ترکیبوده باشد. 

راحمد و یسلطان م ۀو در نزدیکی دو بقع پاقپانهاي آن در محلۀ سلطان میراحمد و  نمونهه جمل

  .میرنشانه قابل مشاهده است

 
 )نگارندگان(و تصاویر وضعیت کنونی آن  1335راوندي در عکس هوایی اهللا  آرامگاه فضل: موقعیت )13( ریتصو

مانـده از   هـاي بـاقی   فعلی و گذشتۀ تنها بخـش  گذشته از مباحث با� �زم است به وضعیت

گورستان توجه بیشتري شود. حیاط کوچک فعلی واقع در شمال بقعه که مملو از قبر است، بنـا  

توسـط یـک دیـوار     شـکلی قـرار دارد کـه    در جنوب محوطۀ مربع ،1335ایی سال بر عکس هو
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ه وضعیت سال از جملبر تصویرهاي جدیدتر و  ). بنا14سرتاسري محصور شده است (تصویر 

داده که آثـار   روي داشته و قطعه زمینی را شکل می  این محوطۀ محصور تا برِ بقعه پیش ،1343

ۀ . بخـش شـمالی ایـن محوطـ    )15(تصـویر   ستآن هویدابخش شمالی کاشت درخت هم در 

، در عکـس  شـکل دارد  حصـاري مربـع   1335که در عکس هوایی سال  1343سال  یکپارچه در

قابل مشـاهده اسـت (تصـویر     ،شده با حیاطی در میان صورت بنایی ساخته هب 1354 هوایی سال

و در جنـوب گرمابـۀ آقاشـاه     شـاه  پنجـه  سۀ علوم دینی است که در شمال بقعۀ). این بنا مدر15

و متصل به ضـلع شـمالی بنـاي    ماندۀ گورستان قدیمی  اقیته شده است. حیاطی که امروز بساخ

وضـعیتی مشـابه   قابل مشاهده اسـت و   1378در عکس هوایی سال  ،)7(تصویر  است شاه پنجه

الـذکر کـه بـه     عین حال باید توجه داشت که محوطۀ محصور فوق . در)25(تصویر  داردامروز 

ی باشـد. بررسـی عکـس هـوایی     بایست بخشی از گورسـتان قـدیم   نیز می ،مدرسه تبدیل شده

هاي تقریباً بزرگ مقیاسی که در شمال و شمال غربی بقعـه   و ساختمان 1348و  1335هاي  سال

متروك شـدن بـه محلـی    احتما�ً پس از محدودۀ گورستان قدیمی  دهد که نشان می ،قرار دارند

رستان کـه  ). این گو16براي ساخت بناهاي اداري و عمومی اختصاص داده شده است (تصویر 

شـده اسـت.    در شمال و شمال غربی بقعه واقع بوده، از سوي شرق به گرمابۀ آقاشاه محدود می

که   طوري هقابل مشاهده است؛ بمانده از گورستان  ) حیاط باقی11 ۀ(فضاي شمار )7(در تصویر 

. ستدر شمال بقعه و جنوب مدرسۀ جدید قرار دارد و دقیقاً در پاي منارۀ مجموعه واقع شده ا

دري قـرار دارد کـه    ، در ضلع جنوبیِ این حیاط نیز دو اتـاق سـه  )7( تصویر همیندر  همچنین

 در. این دو اتاق و صفۀ میانشـان  )10 ۀهاي خصوصی و خانوادگی هستند (فضاي شمار آرامگاه

رسـد   عین حال ساختاري پیوسته با بخش میانی مجموعه و فضاي اصلی بقعه دارند. به نظر می

چندان دور در تبدیل این فضاها و یا افـزوده شـدن    گی حاصل تغییراتی در گذشتۀ نهوستاین پی

مانـده از گورسـتان    اي بـاقی  ها به مجموعه در جهت ترکیب با حیاط کوچـک و یـا محوطـه    آن

که گویی دو اتاق یا فضاي واقع در شمال بقعـه بـا تعبیـۀ درهـایی بـه حیـاط         طوري به ؛هستند

  اند. ه از گورستان ارتباط یافتهماند کوچک شمالی و باقی
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  )نگارندگان( 1335تان قدیمی در عکس هوایی سال گورس ماندۀ باقی محدودۀ :)14( ریتصو

  

  
  ) قدیمی قبرستان ماندۀ باقی( کوچک حیاط وضعیت مقایسۀ: )15( تصویر

 )نگارندگان( 1378 و 1345 ،1343 هوایی هاي عکس در
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  احتمالی گورستان قدیمی در گذشته و محدودۀ 1348و  1335هاي  تطبیق عکس هوایی سال: )16( ریتصو

  برداري کشور)  ههاي سازمان نقش عکس بر اساس نگارندگان(

  . بقعه2ـ4

کـه بقعـه بـر     دهد میکاشان نشان شدۀ  نقشۀ بازسازي همچنینو  1335بررسی عکس هوایی سال 

کهن را از سوي شرق بـه بخـش میـانی بـازار در حـوالی       جامعمسجدسر راه معبري قرار دارد که 

ی کـه از حـوالی   وضوع از بررسی متن دیو�فـوا هنگـام  ). این م17کند (تصویر  میانچال متصل می

شـود.   رفته نیز فهم مـی  خانه می به محل اقامتگاه خود در تلگرافدر محلۀ میدان کهنه  مسجدجامع

یقلی صـ بـا آجرهـاي   همـراه  هـاي قسـمت زیـرین آن     موزائیکاي که  در واقع او با اشاره به مناره

کنـد کـه    )، آشکار می213ـ212 :1371وۀ خوبی هم داشت (دیو�فوا، یکرنگ حفظ شده بود و جل

؛ زیـرا ایـن   را دیده است شاه پنجهدار  هاي (یا آجرهاي) لعاب منارۀ داراي کاشی ،به احتمال فراوان

وجـود نـدارد و نـه در منـارۀ      مسـجدجامع منـارۀ   نـه در  ،شـده توسـط او   خصوصیات شرح داده

دقت آن را توصیف کرده اسـت. عـدم اشـارۀ دیو�فـوا بـه بنـاي        تر به الدین که نویسنده پیش زین

عین حال بایـد توجـه داشـت کـه منـارۀ ایـن        عدم ورود به آن باشد. در دلیل بهتواند  می شاه پنجه

سـاز  و دامه یافته و ناشی از عدم ساختدي اخورشی 1340بر وضعیتی که حتی تا دهۀ  مجموعه بنا

  ).  14خوبی قابل مشاهده بوده است (تصویر  هدر شمال بقعه بوده، از بیرون مجموعه ب

گـردد و ممکـن    تر گورستان که احتما�ً به سدۀ ششم هجري قمري بازمی جداي از سابقۀ کهن

واسـطۀ دو   قعه بـه تر ب ینۀ مسجلاي از اشکال معماري را نیز شامل شود، پیش است هستۀ بسیار اولیه
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گـردد. ایـن    ق بـازمی 956نده به نیمۀ سدۀ دهـم و سـال   ما باقی دارِ تاریخ مانند قطعه کاشی محراب

بـا  شواهد در عین حال نشان از وجود زیارتگاهی داراي اهمیت در آن زمان دارد. از سوي دیگـر،  

ي قمر ياول قرن دوازده هجر ۀمینبه  ) که متعلق18هاي موجود در حسینیه (تصویر  استناد به توغ

شود کـه از دورۀ یادشـده در    معلوم می ،)149: 1389ي، آباد نوش يمشهدو دورۀ صفوي هستند (

هاي یادشـده بـه فضـاهاي     شده است. وابستگی و نیاز آیین آیین عزاداري محرم برپا می ،این محل

گاه در شکل متقدم خود، مرکزي براي متصل به زیارت ۀکند که احتما�ً میدانچ باز شهري آشکار می

تـوان احتمـال داد کـه     ). لذا مـی 20و  19هاي مذهبی در جوار بقعه بوده است (تصویر  گردهمایی

اي بوده که در کنار بقعـه شـکل گرفتـه و     پیش از آن، حسینیۀ فعلی به شکل میدانچه یا مرکز محله

  ).20و  19 (تصویر اند بوده معابر اطراف آن، گذرهاي اصلی عبور و مرور از مرکز محله

 
 )نگارندگان( 1335سال  ییموجود در عکس هوا يو معابر و گذرها شاه پنجهمحإلت مجاور  :)17( ریتصو

 
  )نگارندگان( شاه پنجه هاي حسینیۀ توغ :)18( ریتصو
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متعلـق بـه دوران    ،هاي ایوان اصلی زیارت که رو به صحن و یا حسـینیۀ امـروزي اسـت    کتیبه

تر شـدن زیـارت و سـاخت ایـوان، وضـعیت       رسد در این دوره با بزرگ به نظر می .ستقاجاري ا

هاي آن شکل گرفته است. با توجه بـه نحـوۀ ترکیـب     اصیل حسینیۀ فعلی و هشتی و سایر قسمت

تـوان   مشـابه، مـی    کاري ات و کاشیتزیینمناره با حسینیه در پ�ن و قرابت این دو قسمت از لحاظ 

گیري حسینیه منتسـب کـرد. در ایـن دوره،     زمان با شکل ا به دورۀ قاجار و همساخت منارۀ فعلی ر

ات سـردر  تزیینـ شـامل آب انبـار (بـا     شـاه  پنجهمجموعه گسترش پیدا کرد و به شکل مرکز محلۀ 

 بنـا آمـد.  حجره در 23ه و شکل متأخر گذر با آقاشا ۀ، گرمابسرا کاروانورودي متعلق به قاجاریه)، 

نیـز شـکل گرفتـه     ورتـابی  و شـعربافی  کارگاه دو کم همین حدود زمانی دستاقوال در  برخی بر

    .)1398 عطارها،(است 

  شاه پنجه. گذر 3ـ4

با انـدکی   شاه پنجهمجموعۀ مرکز محله در برِ یک گذر شرقی غربی قرار دارد که در غرب زیارت 

ند و قبـل از مسـجد   ک جامع و محلۀ میدان کهنه نیز عبور می سوي جنوب از کنار مسجد انحراف به

 شود منتهی می ،سوي دروازۀ درب فین است بهو بازار گذر امتداد در باباولی به گذر اصلی شهر که 

اي از معـابر بـه    از طریـق مجموعـه   شـاه  پنجـه . سوي شرقی گذر همجوار با زیـارت  )17 (تصویر

هـا   ا و طمقـاچی هـ  شود و از آن طریق به مح�ت تبریـزي  محدودۀ میانچال بازار کاشان منتهی می

ترین  مهم ،گذر یادشده را باید پس از گذر بازار و در نیمۀ شمالی شهر ،از این بابتیابد.  ارتباط می

دیگري است کـه ایـن    معبرمحل ت�قی گذر یادشده و در  شاه پنجهزیارت راه ارتباطی تلقی کرد. 

یا حاجی آباد  دروازۀ جمال  مدنی) واهللا به گذر فخرآور (خیابان آیتاز سمت شمال مرکز محله را 

این معبر از شرق گرمابۀ آقاشاه عبـور کـرده و در بـرِ آن قـرار داشـته      کرده است.  متصل میجمال 

 است. معبر یادشده در جنوب زیارت و پس از طی مسیر مشترك کوتاهی بـا گـذر شـرقی غربـیِ    

بازار پانخـل متصـل   و ر نو ۀ مجزا به بازار گذخجوار با بقعه ادامه یافته و سپس از طریق دو شا هم

و باباافضـل   هـاي  در اثر ساخت خیابـان هاي این معابر  برخی از بخش. )17 (تصویر شده است می

شـدۀ کاشـان اواخـر دورۀ     ها در نقشۀ بازسـازي  اند. اما جایگاه آن تخریب شدهالحوائج خیابان  باب

و از سـوي   شـاه  پنجهزیارت . اتصال این معابر از یک سو به )4(تصویر  قاجار قابل مشاهده است

را  شـاه  پنجـه کاشان هستند، جایگاه محلۀ زار نو و پانخل که در امتداد با دیگر به دو راستۀ مهم گذر

جایگـاه مرکـز    همچنین ؛)4(تصویر  کند در ساخت فضایی کاشان پیش از دوران مدرن آشکار می

  .کند روشن می ،اي کوتاه با عناصر مهم شهري کاشان ارتباط داشته که با واسطهرا این محله 
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جنوبی کـه   یدهد که محور شمال ناهاي متصل به آن نشان میببررسی وضع معماري بقعه و 

تر آن با فضـاي شـهري، دو    بقعه بر سر راه آن قرار دارد در گذشته و احتما�ً براي ارتباط وسیع

شاخۀ شـرقی از مقابـل    ،در وضعیت اولیه. غرب بقعه عبور کرده است شاخه شده و از شرق و

یافته است؛ مقصود همان محلـی   سوي شمال امتداد می کرده و به و به شرق بقعه عبور میایوان ر

یک میدان شهري بوده است. باید  است که در حال حاضر حسینیه و یا صحن بقعه است و قب�ً

روي بخشی از گورستان ساخته شده و سنت تدفین در آن تـا   توجه داشت که این میدان نیز بر

زمان حاضر نیز ادامه یافته است. تبدیل فضاي گورستان به میدانی در مقابل ایوان بقعه، بخشـی  

هـا   هاي گذشته است. این میـدان  هاي شیعیان در سده گیري و توسعۀ زیارتگاه شکلچگونگی از 

اند و سپس بسته به نیـاز و کـارکردي    اي شهري داشتهاحتما�ً در ابتدا صورتی ساده از یک فض

هاي هوایی سـال   بررسی عکسشده است.  ها افزوده می عناصري به آن ،اند گرفته ه میبر عهدکه 

مسقف نبوده و احتما�ً بـه کمـک    1360تا دهۀ دهند که میدان یادشده  نشان می 1361و  1354

  .  )20(تصویر اند پوشانده روي آن را در مواقع نیاز می ،داربست

 
  )1380پرونده ثبتی، سال (وضعیت بقعه و وضعیت عناصر اطراف  :)15( ریتصو

و بعـد   کرده است جنوبی از مقابل درگاه ورودي غربی بقعه عبور می محور شمالی شاخۀ غربیِ

الیـه شـرقی    تهـی نمسمت شرق با محـور پیشـین ترکیـب شـده و از      محدودۀ بقعه با انحراف بهاز 

شـاخۀ غربـی محـور یادشـده      یافته است. سوي شمال امتداد می ورستان و بعدها گرمابۀ آقاشاه بهگ

گونـۀ   یـري گ ست و در عوض شکلصاحب میدانی بر سر راه خود نشده ا ،برخ�ف شاخۀ شرقی
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ري صورت گذ هرا شاهد بوده است. بدین ترتیب سرتاسر لبۀ غربی بقعه بدیگري از فضاي شهري 

  .)19 (تصویر هاي تجاري مرکز محله باشد آمده است تا بستري براي فعالیتسرپوشیده در

 
  )نگارندگان( 1361و  1354 هاي هوایی سال تطبیقی عکس مقایسۀ :)16( ریتصو

دهـد کـه طـاق بلنـدي در امتـداد گـذر        نشان مـی  1335دقت در جزئیات عکس هوایی سال 

. در )14(تصـویر   واقع در غرب بقعه و دقیقاً در سمت غرب گنبد رك واقع شده استسرپوشیدۀ 

شود. اما بعد از طاق بلند مقابـل گنبـد رك    تر هم دیده می جنوب این طاق بلند، چند طاق کوچک

امتـداد  ایوان ورودي بقعه از جانب گذر سرپوشیده واقع شـده باشـد،    ،که باید در سمت غرب آن

رسد این بخش گذر بـه همـراه یکـی از     وشیده قابل مشاهده نیستند. به نظر میهاي گذر سرپ طاق

کنـد، بـا    مانده از گورستان متصل مـی  هاي واقع در شمال بقعه که آن را به حیاط کوچک باقی اتاق

دهد که سقف کل گـذر   نشان می 1354اند. دقت در عکس هوایی سال  سقفی مسطح پوشیده شده

هاي احتمالی واقع در شمال طاق بلند  این، حجره ع�وه بر است.شده واقع در غرب بقعه تخریب 

). ایـن موضـوع   20(تصـویر   انـد  مقابل گنبدخانه و واقع در برِ غربی گذر یادشده نیز تخریب شده

تواند با مداخ�ت در محدودۀ زمین باز وسیع واقع در غرب بقعه مرتبط باشد. عکـس یادشـده    می

تراز بـا قسـمت    سقف مسطحی هم گوشۀ شمال غربی بقعه که قب�ً دهد که عین حال نشان می در

الذکر داشته است، تعمیر شده و سـقف اتـاق واقـع در موضـع یادشـده بـا اتـاق         شمالی گذر فوق

اسـت. از اینکـه ایـن      صورت هماهنگ سـاخته شـده   متناظرش در شمال شرقی گنبدخانۀ اصلی به

اط�ع دقیقی نداریم. اما بررسی پ�ن بقعـه   ،ستاست یا الحاق ایک وضعیت قبلی مورد بازسازي 

هـا، صـحن سرپوشـیده و     در میـان آن  راهـرو دهد که در شمال گنبدخانه دو اتاق و یک  نشان می
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اند. این دو اتاق، مقـابر   داده مانده از گورستان پیوند می شکل بقعه را به حیاط کوچک باقی شبستانی

در شـمال بقعـۀ    ،ه اط�ع دقیقی از آن در دست نیسترسد زمانی ک خانوادگی هستند و به نظر می

  ).  21 اند (تصویر اصلی و بر روي بخشی از گورستان مجاور بنا ساخته شده

 
مانده از گورستان  شمال گنبدخانه و حیاط کوچک باقی : وضعیت دو اتاق مقابر خانوادگی در)17( ریتصو

  )نگارندگان(

  مانده از گورستان قدیمی حیاط کوچک باقی. 2، قابر خانوادگی: مدو اتاق. 1

ساز توسعۀ  تا زمینه بر داشته درمرکز محله هر دو فضاي شهري میدان و گذر را  ،این اساس بر

و چشـمه  صورت سرپوشیده و داراي طـاق   شاه به گذر پنجههاي تجاري و اجتماعی باشد.  فعالیت

شود. گذر یادشده مجموعه  وضوح دیده می به 1335سال بوده است. این موضوع در عکس هوایی 

میدان کهنـه و از   ۀکند. این گذر از سوي جنوب غرب به محل را به بستر شهري پیرامون متصل می

 23این گذر شامل  ،. در گذشته)17(تصویر  ها راه داشته است ۀ تمغاچیسوي شمال شرق به محل

کـه  . اما پوشـش گـذر   استهاي آن دایر  حجرهاز  اکنون تعدادي هم وواحد خدماتی تجاري بوده 

طور که عکس  همانکلی تخریب شده است.  بهیکی دو طاق آن برپا بوده،  1380کم تا سال  دست

 از گذر در جنوب بقعه نیز مسقف بوده است یبخش ،دهد نشان می 1340و  1330هاي  هوایی دهه

در ابتـداي دهـۀ   کـه   شـاه  پنجهرکز محلۀ اي از محدودۀ بقعه و م . نقشه)22و  15، 14هاي (تصویر

دهد که سـقف   نشان می ،)30(تصویر تهیه شده  1351سال اط�عات شفاهی از  بر اساسو  1380
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باقی مانده و بخش واقع در غرب آن تخریـب شـده    ،بخشی از گذر که در جنوب بقعه واقع است

د از طـاق گـذر و   شـی بسـیار محـدو   خگر آن اسـت کـه ب  نشان 1380هایی از خرداد  عکس .تاس

  .)23 (تصویر اند ی از گذر قابل مشاهده بودهیها هاي مسطح الحاقی هنوز در بخش سقف همچنین

 
ش 1397و  ش (باإل وسط)1354، ش (باإل چپ)1335 يها سال ییهوا يها عکس یقیتطب ۀسیمقا :)18( ریتصو

  )نگارندگان( شاه پنجهوضعیت گذر  و ها ن  مرتبط با آ يها با عکس(باإل راست) 

 
  )1380، شاه پنجه ۀمرکز محل یخیتار يمربوط به ثبت بنا اتگزارش( 1380گذر سال  ۀماند ی: سقف باق)19( ریتصو
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    سرا کاروانانبار و  آب .4ـ4

 بـه  شـاه  پنجهۀ محل ،واسطۀ ساخت خیابان باباافضل به ،ش1320 در اواخر دهۀدردورۀ پهلوي و 

شـهرت   سـرا  کاروانهاي غربی بنایی که به  در اثر این رخداد، قسمت است. شده تقسیم پاره دو

بـه مراکـز دولتـی تبـدیل شـده       تدریج هاي وسیعی از گورستان نیز به از بین رفته و بخش ،دارد

آن قرار انبار هم در  که آب سرا کارواندهد که محدودۀ  هاي هوایی نشان می است. بررسی عکس

تر است. شواهد این موضـوع در بررسـی میـدانی نیـز      تأسیس پایین ، از سطح خیابان تازهگرفته

تر از کوچه و خیابان است و از  انبار مجموعه در سطحی پایین قابل مشاهده است. هنوز هم آب

اي شـکلی کـه طـاقی     انبارهـاي اسـتوانه   تر آبوۀ قرارگیري آن در مجموعه با بیشاین لحاظ نح

کـاري معقلـی    داراي کاشـی  ،انبـار  سردر این آبتفاوت دارد.  ،ها ساخته شده روي آن زرگ برب

اي دارد، با یک پوشش گنبدي آجري در غرب مجموعـه و   که شکلی استوانه ،است و مخزن آن

انبـار کـه در دو    تـر اسـت. بادگیرهـاي آب    نیز پایینمعابر با فاصله از گذر قرار دارد و از سطح 

انبار متصـل   آب ).120: 1383نراقی، اند ( ات گچی داشتهتزیینرار دارد، در گذشته طرف مخزن ق

ردر و سـ  است که در غرب بقعـه واقـع شـده    شاه پنجهبه بخش شمالی جنوبی گذر سرپوشیدۀ 

در نزدیکی محل تقـاطع  و گذر یادشده  در برِ ،که هنوز هم خوشبختانه موجود است ،آن پلۀ راه

). روشـن اسـت کـه    24اسـت (تصـویر   واقع شده اقع در جنوب بقعه وآن با گذر شرقی غربی 

پله باید در امتداد سردر باشد و لذا باید جایی نزدیک و به موازات بخش شرقی غربـی گـذر    راه

هـاي داراي   سـازه  1343و  1335عین حال، بررسی دو عکس هوایی سال  قرار گرفته باشد. در

هـا   دهد که امروز اثـري از آن  پله نشان می ازي راهانبار و مو شرق مخزن آب پوشش طاقی را در

و  14(تصـویر   هـا نیـز نـداریم    مگر تلی از خاك باقی نمانده است و اط�ع دقیقی از کارکرد آن

انبـار   شکل طوري در نسبت با دو گذر عمودبرهم و طاق بزرگ مخزن آب L). این ساختار 15

در گوشۀ پایین و دست راست ایـن سـازه و   قرار گرفته است که گویی به هر دو گذر راه دارد. 

دقیقاً در محل تقاطع دو گذر شمالی جنوبی و شرقی غربی حیاط کوچکی قابل تشخیص اسـت  

دارد. این  اش شکل در دیوارۀ غربی درگاهی قوسینشان از ورود  ،که دقت در جزئیات درون آن

 یهـای  و با چند پلـه و دیـواره  انبار باشد که هنوز هم موجود است  پلۀ آب درگاه باید ورودي راه

ترکیبـی از ورودي یـک    1335متصل است. لذا عکس هوایی سـال   شاه پنجهبه گذر  دیده آسیب

از راسـتۀ بـازار    ،کننـد کـه در آن   انبار موجود در بازار گذر نو را آشکار می انبار شبیه به آب آب

رد پلکان و سـپس پاشـیر   پله وا حصور راه یافت و سپس از سردر راهتوان به درون حیاطی م می
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هـاي   انبار که تصـویري از طـاق   شکل واقع در غرب آب L). سازۀ 25و  15و  14 ویرا(تص شد

ممکـن   ،)22(تصـویر  قابل مشـاهده اسـت    1354 و 1335 فروریختۀ آن در عکس هوایی سال

ی و در کاشان یادآور شود که بنایی دیگر با کاربري صـنعت را  ها نمونهبرخی است ترکیبی مشابه 

خانۀ حاج  انبار و تجارت توان در آب اش را می اند و نمونه انبار ترکیب شده آببا خانه  یا تجارت

مشـاهده کـرد. هرچنـد در ایـن مـورد      در جنوب با�بـازار  حسین صباغ در گذري به همین نام 

باید توجه داشت کـه   ،هاي محلی است تمان ناچیز است و بررسی بیشتر نیازمند پیگرديااط�ع

توان محدودۀ  واقع شده و بدین ترتیب می سرا کاروانازۀ مورد اشاره در سطحی با�تر از کف س

انبار ترکیب شـده بـا    را شامل یک آب شاه پنجهواقع در غرب بخش شمالی جنوبی گذر مسقف 

  بوده است. سرا کاروانشود  دانست که گفته می اي فضاي گشودهمحدودۀ  همچنینبنایی دیگر و 

 
  )1380، شاه پنجه ۀمرکز محل یخیتار يمربوط به ثبت بنا اتگزارش(انبار  سردر و ورودي آب :)20( ریتصو

  
 1354و  1343، 1335ویر هوایی سال در تصا شاه پنجهانبار از گذر  وضعیت ورودي آب مقایسۀ :)25( تصویر

  )نگارندگان(
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   1335 حدود سال در شاه پنجهشکل و وضعیت گذر  :)26( ریتصو

  )اینستاگرام منبع اصلی عکس نامشخص، منبع اتخاذ عکس:(

هـا   و طول سایه هاي اطراف و دقت در ساخته 50و  40، 30هاي  هاي هوایی دهه اگرچه عکس

 تصـویر  ،کننـد  را نمایـان مـی   شـاه  پنجـه ي در غرب بخش شمالی جنوبی گذر ا گود بودن محدوده

اط�عـات   ،دهـد  انبار را نشان می ه آباز جملناصر متصل به آن و دیگري که جبهۀ غربی بقعه و ع

 ۀمانـد  هـاي بـاقی   انبار و بخـش  وضعیت بقعه، گذر، آبتصویر یادشده ). 26دارد (تصویر  بیشتري

دهـد. منبـع ایـن عکـس، هنـوز نامشـخص اسـت؛ امـا از          پهلوي نشان می ۀرا در دور سرا کاروان

 و 15هاي (تصـویر هـاي متفـاوت    دهـه  هاي هوایی عکس گرفته و تطبیق آن با هاي صورت بررسی

 ۀزاویـ در و دقـت  ایـن عکـس   تعلـق دارد. بررسـی    1330همـان دهـۀ   بـه  رسـد   به نظر می)، 22

کـف قابـل مشـاهده در عکـس     در سطح با�تري نسبت به  عکاسکه دهد  برداري نشان می عکس

عکـس   بـر اسـاس  تاده اسـت؛  انبار ایسـ  این، عکاس در غرب گنبد آب وه بر�. عقرار داشته است

الیه زمین بـایر   و در منتهیباباافضل جایی که ساختمانی در بر خیابان  دقیقاً همان ،1354 هوایی سال

سـایۀ   40از دهـۀ   عکس هوایی ،این ع�وه بر .)15(تصویر  قرار داردمانده در غرب مجموعه  باقی

توانـد نشـانۀ خـوبی از     کـه مـی   )16 و 15 (تصویر دهد پررنگی در بر خیابان باباافضل را نشان می

درون ایـن گـودال   خاکریزي ي از خصوص که رد هعمق محوطۀ پیش روي عکاس دانسته شود؛ ب

رسـد   شود. به نظر می در همین عکس دیده می ،از گوشۀ جنوبی زمین که دقیقاً در بر خیابان است

هـاي نیمـۀ    طی سال ،بودهنخورده و گود  دست 30یابان باباافضل که در دهۀ محوطۀ گود مجاور خ

طوري که در عکس سـال   هساز رفته است؛ بو زیر ساخت سپسریزي شده و  خاك 1340اول دهۀ 

بعـد   ،)26(قابل مشاهده در تصـویر  . لذا ترکیب )20(تصویر  بنایی در آن ساخته شده است 1354
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در سـطح بـا�تري    خیابان بابا افضـل  ،عبارت دیگر به اریخ دیگر قابل مشاهده نبوده است؛از این ت

کـه بگـوییم   تـر این  یا درسـت  ؛است شدهاحداث  شاه پنجهمجموعه شهري محوطۀ غربی نسبت به 

بخـش  همین امر سبب شده قرار داشته است.  یگودالاخل د ،در غرب مجموعهواقع  ۀاین محدود

تـر   حـت دسترسی رازیرین بقعه، براي  و طبقۀ سرا کاروانانبار و  آبوسیعی از محوطۀ دربردارندۀ 

 .  شوندسطح تراز ارتفاعی خیابان هماهنگ با هاي بعد،  به خیابان در دهه

کند. ارتفاع دیـوارۀ خشـتی انتهـاي تصـویر بـه       تري را نیز آشکار می نکتۀ مهم )26(اما تصویر 

القاعـده بایـد    اسـت، علـی   1335اندازۀ دو طبقه است و عکس که هماهنگ با عکس هوایی سـال  

هاي موجود ردیف بـا�   را نمایش دهد. لذا پنجره شاه پنجهجنوبی گذر  جدارۀ غربی بخش شمالی

کنـد   هاي جبهۀ غربی گذر یادشده باشند. تصویر آشکار مـی  هاي حجره در دیوار خشتی باید پنجره

هـاي اشـکوب    کم این ردیـف حجـره   ها نیز فضاهایی وجود داشته است. دست که زیر این حجره

الـذکرِ جـدارۀ گـذر     هـاي فـوق   ود بر راستاي گذر و حجرهزیرین در سمت شمال و در جهت عم

اند. لذا درون محوطۀ گودي که از آن صحبت شد، فضاي مفصـلی شـامل یـک     یادشده ادامه یافته

 عنـوان  بـه هایی در پیرامـون حیـاط وجـود داشـته اسـت کـه مـردم آن را         ها یا اتاق حیاط و حجره

ز این نام در منبعی تـاریخی یافـت نشـده اسـت.     ي اهرچند رد ؛شناسند می شاه پنجهي سرا کاروان

هـاي   بـه محـدوده   دهـد کـه محوطـۀ یادشـده را     اي را نشـان مـی   عکس همچنین دیوارهاي چینه

 ،کـه ایـن فضـاي بـزرگ    اقدامی متـأخر تلقـی شـود. این   تواند  این میاند؛  کردهتري تقسیم  کوچک

هـایی در   ی، ممکن است حدسیی تجاري بوده و یا مرکزي براي تولیدات صنعتی محلسرا کاروان

و جایگاه فضاي مورد نظر باشد. اما تصویر تاریخی دیگري کـه در کتـاب ماکسـیم     يجهت کاربر

) معرفی شده است و وضعیت محـدوده را پـیش از عکـس    1328( 1949سیرو منتشرشده به سال 

کـه بـه   ). در این عکـس  27 کند (تصویر را آشکار میدیگري  دهد، اط�عات نشان می 1335سال 

رسد قبل از ساخت خیابان باباافضل تهیه شده، عکاس به اندازۀ قابل تـوجهی دورتـر و در    نظر می

تصـویر کـه در میانـۀ آن     ۀزمین انبار نه در پیش که آب انبار ایستاده است؛ چنان غرب مجموعه و آب

ا نزدیک به آن ، یکسان و ی)26(تصویر  قرار دارد. اما زاویه و جهت با تصویر متأخرتر از مجموعه

 1330اي ایستاده که عکاس عکـس دهـۀ    غرب نقطه همچنیناست و عکاس احتما�ً در جنوب و 

نخـورده دارد و از   وضـعیتی دسـت   ،) ایستاده بوده است. محوطۀ گود در تصویر سیرو26(تصویر 

رسـد   شود و بـه نظـر مـی    این نظر بسیار واجد اهمیت است. محوطه چند درخت را نیز شامل می

بایسـت بـه نحـوۀ     ي آبی نیز در تصویر قابل مشاهده اسـت. لـذا گـود بـودن محـدوده را مـی      جو
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هاي گود و داراي دستري به آب قنات از طریق نهر جاري در  دسترسی به آب نسبت داد. محدوده

هـایی از جملـه سـیپک م�عبـدالباقی و سـیپک دیگـري در        کاشان مسبوق به سابقه است و نمونه

 شده و یا آزادتر آن دانست. ع�وه بـر  هاي طراحی ترتیب نمونه توان به ه را میرنشانشمال مسجد می

تاحـۀ  این، محدودۀ گودتر از سطح زمین و به قدر کافی بزرگ و داراي درخت و جـوي آب، در ف 

هرچند ما دقیقاً از کارکرد آن اط�عی نداریم. اگر ایـن گونـاگونی    درب باغ نیز وجود داشته است؛

را مد نظـر قـرار دهـیم، فضـاي واقـع در غـرب        تر از معابر سطحی پایینرفته در تأسیسات قرارگ

جا این فضاي باز احتما�ً با صـورتی از  در ایننیز باید یک نوع از آن به شمار آید.  شاه پنجهزیارت 

(چـپ)   )28( تصـویر و همچنـین   )27(همین تصویر  ي شهري ترکیب شده است.سرا کاروانیک 

دهد کـه بـا    شمسی) نشان می 1328می�دي ( 1949انبار را قبل از سال  آب شکل اصلی بادگیرهاي

  متفاوت است.   راست)  28(تصویر فعلی آن  ۀشد شکل بازسازي

 
  )Siroux, 1949(و مناره  شاه پنجه ۀمرکز محل یمیقد تیوضع :)27( ریتصو

 
  )Siroux, 1949( همان :پسمت چ )نگارندگان(انبار  آب ریبادگ یفعل تیسمت راست: وضع :)28( ریتصو
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  آقاشاه ۀگرماب. 5ـ4

شـود   دیـده مـی   1335، در عکـس هـوایی سـال    آقاشاه که در شمال زیارتگاه واقع بوده گرمابۀ

کلـی تخریـب شـده و اکنـون از محوطـۀ آن       هاي بعد بـه  ). این حمام در سال16و  14 (تصویر

حمـام کوچـک و بـزرگ بـوده و     شود. این گرمابه داراي دو بـاب   پارکینگ استفاده می عنوان به

هاي ستون سنگ مرمر و سربینۀ بسیار بزرگی داشته و ورودي آن با چند پله به سطح معبـر   پایه

شود که حمام یادشده از نظـر بزرگـی و فضـاي     ). گفته می1398شده است (عطارها،  متصل می

بـا بررسـی تصـویر    درونی با حمام خان در با�بازار کاشان قابل مقایسه بوده است. این موضوع 

  .)29(تصویر  رسد محتمل به نظر می 1335بام حمام در عکس هوایی سال 

 
  )ننگارندگا( 1378و  1335ی سال آقاشاه در عکس هوای ۀوضعیت مکان گرماب :)29( ریتصو

  . سایر عناصر6ـ4

 هـاي تولیـدي نیـز بـوده     دربردارندۀ کارگاه شاه پنجهمرکز محلۀ  ،گرفته بررسی صورت بر اساس

در  شـعربافی  ورتـابی و هـاي   کند که کارگاه ن محلی روشن میه مصاحبه با مطلعااز جملاست. 

زمان با تخریب بنـاي   هم کهوجود داشته  هحمام آقاشا ضلع شمال غربیجوار مرکز محله و در 

ق متعل شاه پنجهمسجد دیگر بناي این مجموعه، . )1398(عطارها،  اند کلی تخریب شده حمام، به

هـایی   قـرار گرفتـه و داراي پوشـش    شـاه  پنجهدر گذر منتهی به زیارت که قاجار است  به دورۀ

(نراقـی،  دهـد   تشـکیل مـی  شبسـتان  را چهـارم آن   یـک  و تقریبـاً است صورت طاق و چشمه  به

چنـدین   ،هـاي اخیـر   و در دههمسجد بوده فقط این مکان در ابتدا  ،اهالیِ محلۀ به گفت .)1383

  ).30(تصویر  به حسینیه تبدیل شده استسپس و به حیاط و  تخریبخانه در اطراف آن 
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  )1380، شاه پنجه ۀمرکز محل یخیتار يمربوط به ثبت بنا اتگزارش( آن تیموقع یکروکو  شاه پنجهمسجد  :)30( ریتصو

  شاه پنجه مرکز محلۀاصیل بازیابی وضعیت . 5

درون گورسـتانی   ،لیِ بقعـه گرفته مشخص شد کـه بنـاي اولیـه و اصـ     هاي صورت بر بررسی بنا

که آرامگاه راونـدي در سـوي    چنان ،قدیمی شکل گرفته است. این گورستان قدیمی وسیع بوده

کاشـان قـدیم کـه     ۀشـد  بازسـازي  ۀ). نقشـ 13گرفته است (تصـویر   بر می دیگر محله را نیز در

همیـت  وسـعت و ا  دهنـدۀ  بازتابدهد،  وضعیت شهر قبل از مداخ�ت دورۀ پهلوي را نشان می

در جـوار ایـن گورسـتان نیـز      شـاه  پنجـه ). بناي بقعۀ 4 است (تصویر این گورستان در آن دوره 

ها و گذرهاي اصلی شهر در آن زمان و  موقعیت این بخش و ارتباط آن با دروازه دلیل به احتما�ً

 ،صـفویه  ۀاسـت. در دور شکل گرفتـه   مسجدجامعهمچنین همجواري با نقاط ارزشمندي نظیر 

که فضاي باز مجـاورش حـداقل از اواخـر دورۀ     شده محسوب میزیارتگاهی داراي اعتبار بقعه 

بـا  ورد نظـر  هاي عزاداري بوده است. در دورۀ قاجـار، مجموعـۀ مـ    صفوي محل برگزاري آیین

نظیـر  جدیدي و میدانچه یا حسینیه با عناصر خدماتی  شاه پنجهمرکزیت بقعه و بازارچه و گذر 

). ایـن وضـعیت کـه تـا     31انبار تکمیـل شـده اسـت (تصـویر      و آب سرا انکارو، آقاشاه گرمابۀ

ترین وضعیت محدودۀ شـهري مـورد نظـر را     هاي نخست دورۀ پهلوي نیز ادامه یافته، کامل دهه

گیري از اراضـی   پهلوي و با ساخت خیابان باباافضل، بهره ۀکند. پس از این، در دور بازنمایی می

ایـن، برخـی عناصـر مرکـز محلـه       تی آغاز شده و ع�وه بـر گورستان جهت ساخت بناهاي دول

با تخریب حمـام و گـذرهاي    ،هاي بعد اند. این جریان در دهه تخریب شده سرا کاروانهمچون 

حقیقـت   پیرامون بقعه و همچنین مسقف شدن صحن زیارتگاه ادامه یافته اسـت. در  ۀسرپوشید

شـهر،   یخیابان و تغییر سـاخت فضـای   توان مشاهده کرد که طی چند دهۀ اخیر و با ساخت می

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی و همچنـین      داراي فعالیت از یک مرکز شهري شاه پنجهمرکز محلۀ 
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هاي مذهبی و گاه آیینـی تبـدیل شـده اسـت. بـه نظـر        مذهبی و آیینی به مرکزي جهت فعالیت

اکـز اصـلی شـهر    ها بـه مر  هاي جدید و تبدیل آن رسد شروع این رخدادها با ساخت خیابان می

ـ  1330وضعیت محدودۀ مورد نظر در نیمـۀ دهـۀ    ،این اساس رابطۀ مستقیم دارد. بر صـورت   هب

  درآمده است. )31(ترکیب شهري مندرج در تصویر 

 
  )نگارندگان( 1335محله و عناصر اطراف در سال  مرکز يشهر ۀنقش يبازساز :)31( ریتصو

ده، بیشترین عاملِ تغییر چهره و خصوصـیات  خیابان باباافضل که در جوار مجموعه احداث ش

 سـرا  کـاروان رسد این خیابان در گام نخست به تخریب  بوده است. به نظر می شاه پنجهمرکز محلۀ 

یـک   عنـوان  بهو ترکیب فضایی سوي غربی مرکز محله دامن زده و سپس با پیدا کردن نقش خود 

هـا را   تصـادي و اجتمـاعی تهـی و آن   هـاي مجـاور را از رونـق اق    مرکز شهري جدید، مراکز محله

وساز در امتداد خیابان یادشـده و همچنـین بـر روي اراضـی گورسـتان       منزوي کرده است. ساخت

  قدیمی نیز در ادامه به تغییر چهرۀ بخش میانی محله منجر شده است.  

در ادامه، این تغییر و تحو�ت به نـواحی ب�فصـل زیارتگـاه نزدیـک شـده و عناصـر مهمـی        

یـک فضـاي    عنـوان  بهاند و صحن نیز جایگاه خود  گذر تاریخی مسقف نیز تخریب شده همچون
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از اواخر دورۀ پهلوي، اهمیت یافتن خیابان باباافضل و پررنگ شدن  شهري را از دست داده است.

نقش تجاريِ آن و متروك شدن کاوانسرا و گرمابه، به تغییر وضعیت بخش غربی مجموعـه منجـر   

هـاي خـاك    تخریب و زیـر �یـه  نیز  ، حمامسرا کاروانهاي وسیعی از  بخششده و ضمن تخریب 

قابـل مشـاهده اسـت     90و  70و  50هاي  هاي هوایی دهه . این وضعیت در عکسستا  دفن شده

توان به احداث بناهـایی نظیـر  پاسـاژ     ه تغییرات قابل اشاره میاز جمل). 25و  20 ،15 ،3 یر(تصاو

ط�ب در شمال بقعه اشاره کرد که هر دو در  ۀخیابان و همچنین مدرس انبار و در برِ در حریمِ آب

تـوان بـه تخریـب     ها می اند. از تغییرات همین دهه تغییر چهرۀ مرکز محله تأثیر قابل توجهی داشته

هـایی   )، الحاق شدن بخش28 انبار و بازسازي غیراصولی بادگیرهاي آن (تصویر هایی از آب بخش

)، مرمـت ایـوان آجـري    7 زنانه و مسقف کردن صحن یا حسـینیه (تصـویر  به بقعه شامل شبستان 

هاي داخلی بقعه اشاره کرد. لـذا   کاري بخش آن و آینه ۀماند هاي باقی اصلی بقعه و تخریب گلدسته

و توسـعۀ مجموعـه در   و تحو�ت  رسد نتیجه تغییر که به نظر میرا وضعیت پیش از این تغییرات 

تـرین   کامـل  عنـوان  بـه تـوان   مـی  ،هاي اولیۀ سدۀ حاضر نیز ادامه داشـته  دورۀ قاجار است و تا دهه

در بازیـابی و   ،صـورت نقشـۀ شـهري و بـرش     ه. این وضعیت بـ وضعیت مجموعه بازشناسی کرد

  .نمایش داده شده است 33و  32، 31تصویرهاي 

  

 
  )رندگاننگا( 1335سال در  مرکز محله و عناصر اطراف تیوضع يها برش يبازساز :)32( ریتصو
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 )نگارندگان( 1335بازارچه در سال  يها و حجره شاه پنجه ۀمرکز محل تیوضع يبازساز ۀنقش :)33( ریتصو

  گیري نتیجه

و  مسـجدجامع یک مرکز شهري مهم در جـوار  حاضر،  ۀهاي اولِ سد در دهه شاه پنجه ۀمجموع

شـروع نخسـتین    ارد کـه شده نشان از آن د هاي انجام در نزدیکی بازار کاشان بوده است. بررسی

؛ هاي توسعۀ شهري درون محدودۀ تاریخی کاشان مـرتبط اسـت   تغییرات در این مرکز به برنامه

تـر از   ي عمدتاً دولتی در محدودۀ گورستان قدیمی و مهماوساز بناه هایی همچون ساخت برنامه

تـاریخی شـهر.   شده در محدودۀ  هاي ساخته یکی از خیابان عنوان بهآن، ساخت خیابان باباافضل 

ها، مرکز محلـۀ   ها و تعریف مراکز شهري جدید در امتداد آن رسد ساخت این خیابان به نظر می

اند که گذرهاي مهمی  زیرا این معابر جدید باعث شده را نیز در حاشیه قرار داده است؛ شاه پنجه
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ـ  نقش کمرنگ ،اند دهندۀ مراکز مح�ت و سایر نقاط شهر تاریخی بوده که ارتباط ه بـر عهـد  ري ت

و زوال  شـاه  پنجـه توان در کاسته شدن از اهمیـت گـذر مسـقف     یرند. تأثیر مستقیم آن را میبگ

اي عناصـر دیگـر همچـون     تدریجی آن جستجو کرد. این موضـوعی اسـت کـه در مـورد پـاره     

 دلیـل  بـه برخی از عناصر همچون حمام آقاشاه  ،عین حال . دراستمشاهده  قابل نیز سرا کاروان

ایـن   وجود اند. با انبار به حاشیه رانده شده یف کارکرد جدید تخریب و یا همچون آبعدم تعر

اهمیت خود را از دست نداده است. هرچند  شاه پنجهباید توجه داشت که خوشبختانه زیارتگاه 

جایگـاه   ،، فضاي شهري مهمی بوده اسـت هییک حسین مثابۀ ر وضعیت صحن زیارتگاه که بهتغیی

شود کـه در اثـر تغییـرات     یمشاهده م ،این اساس کاسته است. بر له را فروشهري این مرکز مح

مهمـی ماننـد میـدان یـا     و هـم فضـاهاي شـهري     شده، هم عناصر مهم این مرکز شهري داده رخ

    اند. جایگاه اصیل خود را از دست داده ،شاه پنجهچنین گذر حسینیه و هم

رفته و کامل شده اسـت. ایـن تغییـر و    در طول دورانی طو�نی شکل گ شاه پنجهمرکز محلۀ 

مرکـز  . امـا صـورت کامـل و اصـیلی از     مشـخص شـد  تحو�ت از طریق مطالعۀ برخی شواهد 

در انتهاي دورۀ قاجار تا ابتداي تغییرات ناشـی از توسـعۀ شـهريِ نیمـۀ اول     توان  میرا  یادشده

مهم اسـت کـه   یک مرکز شهري  ،مرکز محله ،دورۀ پهلوي جستجو کرد. در این وضعیت اصلی

آبـاد قـرار دارد و    وازۀ جمـال ردر نزدیکی گذر بازار واقع شده و بر سر راه گذري منتهـی بـه د  

در حاشیۀ یک گورستان قدیمی شکل گرفته است. مرکز  ،طور که در کاشان معمول است  همان

هـاي   شده که نشان از وسـعت فعالیـت   شهري یادشده گذر مسقف و میدان بزرگی را شامل می

 دررا  تولیـدي هـاي   کارگاهتجاري و  هاي و حجره سرا کاروانعی و آیینی دارد و همچنین اجتما

ري کـه بـا   کرده است. ایـن مرکـز شـه    بر داشته که جایگاه اقتصادي آن را در کاشان تقویت می

بر شکل توپوگرافی منطقه، در چند  بنا ،شده نبار و حمام تکمیل میا عناصر خدماتی همچون آب

   آب جاري نیز برخوردار بوده است.جریان از احتما�ً ته و سطح قرار داش

  

  ها نوشت پی

  ن محلی از جمله آقاي مسعود عطارها کمک گرفته شد.وشن کردن حدود محله از برخی مطلعابراي ر. 1

اهللا مـ� عبدالرسـول    اهللا رضا مدنی کاشانی از جمله پدر وي آیـت  . این مقبره، آرامگاه اقوام و اجداد آیت2

 نی است.مد

هذا مرقد سید ا�مام ا�عظـم ا�علـم و ا�فضـل ا�کمـل     « . عبارت روي سنگ قبر به این شرح است:3



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  مطالعۀ مرکز محلۀ

  شاه کاشان با تأکید پنجه

  بر نقش زیارتگاه و...

  

                                 37  

الحق علی الخلـق ضـیاءالدین تـاج     و حجإل ت و الشرفا زبدة السادات و الهداةلعلما افضل السادارئیس ا

لحسین بن علی بن محمـد بـن   ا�س�م ابوالرضا فضل اهللا بن علی بن عبیداهللا بن محمد بن عبیداهللا بن ا

باقر عمـادي  الحجر حاج محمـد ا الس�م وقف هذ بن الحسن بن علی بن ابیطالب علیهالحسین بن جعفر 

  ».1229جعفر شهر محرم الحرام بن حاج محمد
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