
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مطالعۀ تاریخ معماري

 و شهرسازي کاشان با 

 تکیه بر شاکلۀ مفهومی

 جدل سه سویۀ لوفور

 

 

                                 95   

  

  

  

  شاکلۀ مفهومی جدل  بر  تکیهبا  کاشان شهرسازيمعماري و مطالعۀ تاریخ 

  لوفور یۀسو سه

  *سپیده برزگر

  چکیده

 خـود بـا  پیونـدهاي   ن ازبا گسست ،شود می یمبادإلت یندهايفرا بارها وارد یدي کهتول ییسان کاإل  فضا به اکنون،

بـا زمـان و مکـان،     یونـد در پبا پیشنهاد مطالعۀ فضا لوفور  .ه استشدو ناقص بدل  یمجرد، ذهن يبه امرزمان، 

یـا   سـویه  سـه گیـري از شـاکلۀ مفهـومی جـدل      با بهـره  پژوهشاین افزود.  نوع  ینا ازبه مطالعات  ینینو ۀجنب

سـویه   جدل سـه  د.مطالعه کنمعماري و شهرسازي کاشان را تاریخ در پی آن است که لوفور تریالکتیک فضایی 

مختص به خود بـراي   یروشاي در هر تاریخی، واجد  جامعههر گانه،  در این سهدارد. فضا  دیروش تولاشاره به 

ـ تول ویـژۀ  آن روشِ گسترش پشتیبانی از براي یامکانات که در همان حال، تولید فضایی ویژه براي خود است  دی

ارتبـاط فضـاهاي    پرداختـه و آن  ییفضا هاي جنبهدر کنار  يشهر يفضا یخیبعد تار ، برسویه سهجدل . در دارد

 يبر روش اسـناد  یپژوهش مبتن ینا. شود گانه (دریافته، پنداشته و زیسته) در قالب اموري بینابینی بررسی می سه

 هـا،  تکمیل یافتـه  يبرا .اند شده  يگردآور یريتفس یفیتوص ییجوو جست بر اساس آن مورد نیاز يها داده واست 

با توجه به معیارهاي مختلف تعیـین و مطالعـه    یخیسند تار 72ها استفاده شد.  بندي یافته و مقولهمحتوا  یلاز تحل

و  گی، تقارن، تـراکم، تکرارشـوند  گیوار اندامفضاي دریافتۀ کاشان، واجد نشان داد که  ي پژوهشها شدند. یافته

همـراه   بـه کاشـان،  فشردۀ شهر بافت  .مراتب دقیقی میان فضاهاي درون و بیرون دارد یی است که سلسلهمرکزگرا

شکل  و حصار مدور خود، بر اساس مإلحظات اقلیمی، فرهنگی و دفاعی شعاعی بودن گذرها،، رون اصلی شهر

کانون مذهبی نقش مهمی در رویدادهاي تاریخی منطقه داشته کـه   مثابۀ بهکاشان ، فضاي پنداشتهدر  گرفته است.

ترین عامـل   هاي مذهبی اصلی آییندر ساحت فضاي زیستۀ کاشان، این، پیرو قدرت مرکزي بوده است. وجود با 

در فضـاي زیسـتۀ متفـاوتی    حضور جمعی مردم در فضاهاي شهري بوده که بنا به مناسبت و رویدادهاي خـود،  

  .اند کرده یجاد میاشهر 

  فضاي شهري، معماري، کاشان، لوفور.، سویه سهجدل  :ها واژهکلید
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  مقدمه. 1

از فراینـد عرضـه و تقاضـا،     بـه  با ورود قابل تولید و مصرفسان کا�یی   فضا بهدر دوران معاصر، 

. (Lefebvre, 1974: 400-420) شـده اسـت  تبـدیل  و به امري مسلط، ناقص و انتزاعـی  زمان جدا 

هـاي   آورد تـا جنبـه   این امکان را فراهم میمطالعۀ فضا از دیدگاه لوفور، در پیوند با زمان و مکان، 

  .(Ibid: 15) دبررسی شوتاریخی فضا بر اساس پیچیدگی خاص آن 

باید به مطالعـۀ تـاریخی فضـا پرداخـت      ،دمطالعه کر فضا را در پیوند با زمانآنکه بتوان  براي

اي است کـه تحـو�ت    ارچوب نظري ویژههکاربست چاین مطالعه مستلزم ). 72: 1393(شورچه، 

  . (Lefebvre, 1974: 86) گیرد میدر نظر آن هاي تولید  شیوه اساسنظم فضایی را بر 

در اشاره بـه سـه جـزء فضـایی و     با توجه به تاریخ فضا، ، سویه سهتریالکتیک فضایی یا جدل 

1396آورند (کلمـن،   که در عین تضاد و انفکاك از هم، یکدیگر را تاب می داردبا یکدیگر  پیوند :

افته، پنداشته و زیسته اسـت  ، فضا متشکل از سه گونۀ دریآنطبق بر )، 1974به باور لوفور ( ).134

هـا و شـهر؛ فضـاي     اند: فضاي دریافته یا فضاي ساختمان یک ساحت بعد مختلفی از جامعهکه هر

برداران و حتـی،   تخصصان حوزۀ محیط مصنوع مانند معماران، شهرسازان، نقشهپنداشته یا فضاي م

  دانان؛ و فضاي زیسته یا فضاي مردمان. جغرافی

منـابع مختلـف    از مـورد نیـاز  هـاي   دادهمطالعـات اسـنادي،   روش  بـر   تکیهدر این پژوهش با 

سـپس بـراي کامـل شـدن تحلیـل       .تفسـیري بـود   یی توصیفیوجو جستشد که شامل گردآوري 

در شـهر   ي معمـاري و شهرسـازي  بررسـی تـاریخی فضـا    تا شداسنادي، از تحلیل محتوا استفاده 

هـا،   ها، مثل ها، ترانه ها، داستان : مقالهازاند  استفاده عبارت سندهاي تاریخی مورد انجام شود.کاشان 

کاشـان  معماري و شهرسـازي در  ي هاي فضا ها که هریک به طریقی به مقوله ها و حکایت سفرنامه

سـند تـاریخی انتخـاب،     72در سه بعد دریافته، پنداشته و زیسته اشاره داشـتند. بـدین ترتیـب،    و 

گانـه در شـهر    براي مطالعۀ فضاهاي سه مطالعه و سپس با توجه به موضوع پژوهش تحلیل شدند.

هاي فضـایی بررسـی و کـاوش     ترین مقوله کاشان، پس از مطالعه و تحلیل منابع مطالعاتی، برجسته

هـا در ارتبـاط بـا     ی، مقولهموضوع یلتحلها، با استفاده از روش  این مقوله استخراجشدند. پس از 

   .بندي شدند سه فضاي دریافته، پنداشته و زیسته دسته

  مبانی نظري پژوهش. 2

  مکانو  زماندر ارتباط با  فضا. 1ـ2

ی در های پیشرفتهمچنین، و به میان آمد سدۀ بیستم، نظریۀ نسبیت انیشتین هاي  سال طی نخستین
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زمـان پیونـد زد و   مطرح شد. افزون بر ایـن، بعـد زمـان در هنـر، فضـا را بـه        فیزیکعلم  حوزۀ 

 گرفـت  یمـ  در بـر هـا)   (فضـا، زمـان، مکـان و فعالیـت    د کـه چهـار بعـد را    پیوستاري ایجـاد کـر  

(Madanipour, 1996: 20) فضـامند یـا فضـاي زمانمنـد     زمـانِ مفهوم مطالعات شهري، حیطۀ . در 

هـایی بـود کـه در فضـاهاي اجتمـاعی       و مشاهدۀ واقعیت يکاو تجربهدنبال  که به پیش کشیده شد

پس، فضا آن واسطۀ منفعل و بعید نبود و همراه با نهادهاي  از آن .(Lefebvre, 1992)داد  روي می

شـد. بررسـی فضـا همـراه بـا زمـان، بـه         وجـو  جستدهی آن  هایی در سامان اجتماعی، دگرگونی

کنش و واکـنش میـان زمـان و فضـا     ). 15ـ14 :1394(کرنگ و ثریفت،  مکانمندي زمان منجر شد

بازگردد و زمان مکانمند یا فضاي زمانمند در مطالعات شـهري در نظـر   به مکان سبب شد تا زمان 

  .(Lefebvre, 1992: 89) گرفته شود

شود و زمان بـر آن   ناهمگونی و گسیختگی منجر به تضاد و کثرت می ،)2003(کوهن به باور 

غیررسـمی افـراد در برابـر    را شـگردهاي  تضاد  )1984دوسرتو (. (Cohn, 2003: 41) زند دامن می

 (de Certeau, 1984) دانـد  میفضاهاي عمومی بردن از   بهرهدر  شده ندیشیدهاز پیش ا هاي همداخل

نمایـد؛   ها، در ت�قی فضایی رخ می )، نمود مقاومت در برابر این مداخله1974( که از دیدگاه لوفور

ت�قی میان فضاي بازنمایی متشکل از نمادهاي خ�قانه و پیچیـدۀ زنـدگی اجتمـاعی، و بازنمـایی     

 ,Lefebvre) هـاي تخصصـی شهرسـازان و معمـاران     سان نظم اجباري برتر و ابزار انگـاره  فضا به

ت شهري امروز، فضاي جغرافیایی و سطح پوچ که به امري اقلیدسی و هندسـی  در مطالعا .(1974

در  .(Laurier & Philo, 2007: 260)فضـاي اجتمـاعی داده اسـت    جاي خود را به  ،شود تعبیر می

نگـاه   یگزینجـا اي  شـود تـا رویکـرد مقایسـه     نظر گرفتن فضا در ارتباط با زمان و مکان سبب می

 و (Ibid: 8) نـد بـا یکدیگر در ارتبـاط متقابـل   . زمان و فضا (Lefebvre, 1992: 83)گرا شود  مطلق

 زمانمنـد  يمند یـا فضـا  مکان زمانِ بنابراین ؛(Idem, 1974: 97) یابند نمود میفضا و زمان در مکان 

  .(Idem, 1992: 89) گیرد شکل می

  فضا از دیدگاه اقتصاد سیاسی. 2ـ2

). 72 :1393(شـورچه،   پرداخـت  مطالعۀ تاریخی فضاباید به فضا امروزه براي پی بردن به ماهیت 

اثـر   تولیـد فضـا  هاي اقتصاد سیاسی، کتـاب   بر اساس دیدگاه فضا جمله منابع مهم براي مطالعۀ از

. او طی شش سال گیرد یدر برمهاي او دربارۀ شهر و فضاي شهري را  لوفور است که برترین یافته

. (Merrifield, 2006: 99)هاي انق�بـی بـدین موضـوع پرداخـت      مقارن با جنبش)، 1974ـ1968(

، پـس   آن از، این کتاب به زبان انگلیسـی برگردانـده شـد.    1991سال، در سال  17پس از گذشت 
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هرچه بیشتر، به فیلسوفی نامدار در حوزۀ مطالعات فضاي شهري بدل و آثارش، در مطالعـۀ  لوفور 

  . (Aronowitz, 2007: 133)ه بود شد یرگذارتأثاجتماعی فضا بسیار 

(تریالکتیک) میان اجزاي مـؤثر   سویه سهارچوب نظري قدرتمندي را براي مطالعۀ رابطۀ هاو چ

کـرد تـا    ارچوب نظري کمک مـی هاین چ .(Elden, 2006: 192) هاي فضایی ارائه داد بر دگرگونی

د. لوفـور در کتـاب   شـو هـاي تولیـد فضـا بررسـی      تحو�ت مربوط به نظم فضایی بر اساس شیوه

فروست با قشر فرادست در شـهر پرداخـت و همچنـین، چگـونگی     هاي  یادشده، به ناسازي طبقه

او . (Lefebvre, 1974: 86)گیري فضاي اجتماعی را براي پدیداري هـر دو گـروه شـرح داد     شکل

ها در فضا به منصـۀ ظهـور    اند و تناقض میان آن تبادل میان این دو گروهمرکز  شهرهانشان داد که 

دهد که این شـهرها، افـزون بـر     رسد. براي نمونه، او به شهرهاي صنعتی اشاره دارد و نشان می می

اند، فضایی اجتماعی براي بنیـان نهـادن روابطـی ناسـازگار      آنکه مرکز اصلی تولید کا�هاي صنعتی

گیـري   ، شهرهاي صنعتی، مکـانی بـراي شـکل   یقتدر حقآیند.  ماعی به شمار میاجت ۀطبق دومیان 

) در ادامـۀ  1981(هـاروي  . (Shields, 1999: 152) هـاي دوسـویه و منـتج از تولیـد اسـت      ارتباط

 هاي لوفور نشان داد که ایـن امـر فقـط بـه محـدودۀ جغرافیـایی خاصـی بسـتگی نـدارد          پژوهش

(Harvey, 1981: 9).  

و کنـد   ابزارهایی براي ابقاي قدرت معرفـی مـی   مثابۀ تولید و تصرف فضا را به )1970لوفور (

ها فضـاهایی نـو و راهکـاري     شویم که آن هاي صنعتی را در نظر بگیریم، متوجه می اگر مثال پارك

، بـا  دسـت    یـن ا ازراهکارهـایی  . (Lefebvre, 1970: 163) انـد  شایع بـراي اشـاعۀ تولیـد صـنعتی    

تـازگی بـه اسـتخدام     کننـد کـه بـه    قدرت، طبقۀ نوینی از کارگرانی را ایجاد مـی سازوبرگ دادن به 

سان، ارتباط میان کارگران و طبقۀ فرداست، در قالب تولید فضایی نـو، از   اند و بدین صنعت درآمده

  . (Lefebvre, 1973: 43–45)شود  نو تولید می

  تریالکتیک فضایییا  سویه سهجدل . 3ـ2

 دهـد  معنـی مـی   مباحثـه و منـاظره  اسـت کـه    یـالگو د و برگرفتـه از واژۀ  یونانی اي واژه دیالکتیک

مطالعۀ باورها بـر اسـاس منطـق، پرسـش و     «این واژه را به  همچنین. )71 ،6ج :1380(طباطبایی، 

اي دیگـر،   و عـده  هراکلیتـوس ). برخی 619 ،1ج :1385، آریانپورو  آریانپور(اند  تعبیر کرده» پاسخ

شیوۀ مناظره و اف�طـون، بـه کسـب عق�نـی معرفـت در       به دانند. سقراط خالقان آن می سقراط را

تـز و سـنتز را بـه میـان آورد. مـارکس و       اند؛ اما هگل سه مرحلۀ تز، آنتـی  دیالکتیک تأکید ورزیده

 :1380 یی،(طباطبـا انگلس به پیروي از او، این سه مرحله را در مطالعۀ امور اجتماعی دنبال کردند 
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گانـه افـزود و پیونـدي ناسـازگار را      این سه عد دیگري بر) ب1974لوفور (،  ینا وجود با ).71، 6ج

با توجه به را هاي شهري  مکاندهی  او سازمان .(Lefebvre, 1974: 27)میان پیکره و معنا قائل شد 

مقولۀ زمین در آراي مارکس را به فضا بدل نمـود   لوفور .کند شان بررسی می زیستی و کالبديروابط 

دارد  لوفور اذعان مـی . (Ibid) یافت  دستیا تریالکتیک  سویه سهدیالکتیک به و از رهیافت دیالکتیک، 

رود و با کاربست این روش، فضـایی مخـتص    اي، روشی براي تولید فضا به کار می که در هر جامعه

پشـتیبانی   هاي تولیـد، از همـان فضـاي تولیدشـده     بسط آن روشبا ه شود ک به همان جامعه تولید می

 شهرنشـینی باید توجه داشت کـه   در فهم تریالکتیک فضایی. (Goonewardena, 2008: 62) گردد می

ت�طمی نو در جامعۀ نوین امروز ایجاد کرده که مسئلۀ شـهري نـام دارد و شـامل تبـدیل طبیعـت و      

 .(Lefebvre, 1970: 15–16)وع و فرهنـگ شـهري اسـت    زندگی اجتماعی روستایی به فضایی مصـن 

فضـاي شـهري بـا جنبـۀ فضـایی آن       جنبۀ تاریخینشینی هم، موضوع دیگر در تریالکتیک فضایی

هاي فضایی  معناي طی شدنِ رویۀ دگرگونی بهیقت، شهرنشینی در حق. (Elden, 2006: 195)است 

  .(Lefebvre, 1970: 5)است 

، شامل سه جزء در پیوند با یکدیگر است که این پیونـد و  سویه سهتریالکتیک فضایی یا جدل 

، این سه جـزء از منطـق دوگانـه    یقتدر حقها نشده است.  مانع از حفظ هویت یگانۀ آن همنشینی

نهادي، هـدف غـایی در    آورند. هم در عین تضاد و انفکاك از هم، یکدیگر را تاب میاند و  گریزان

پـژوهش   هـاي عینـی موضـوع مـورد     به هم پیوند زدن جنبه، بلکه آید به شمار نمی سویه سهجدل 

عامـل سـوم   منزلـۀ   بـه  ها و نقش بینابینی فضـا  پدیدهدوگانگی ، بر سویه سهدر جدل  است. بنابراین

انـد از: فضـاي دریافتـه، فضـاي      این سه جزء فضایی عبـارت ). 134 :1396(کلمن، شود  تأکید می

هــاي فضــا و فضــاي  کــنش فضــایی، بازنمــایی«هــا را  کــه لوفــور آن پنداشــته و فضــاي زیســته

روش  نخسـت  :اشـاره دارنـد  سه شیوۀ تولید فضـا  نوبۀ خود، به  نامد. این سه، به می »شده ییبازنما

فضـاي   یـا  روش زیسـتی  سـوم  و 2بازنمـایی فضـا   یـا  روش ذهنـی  دوم ،1فضـایی  کنش یا مادي

ـ  یی(کـنش فضـا   4دریافتـه  يفضـا  انـد:  فضـا بـدین ترتیـب   ارتباط با در  گانه،  سه نیا .3بازنمایی  ای

و  ی،دولتـ  حاصـل اقـدامات  فضـا   يهـا  یی(بازنمـا  5پنداشـته  يدر شـهر)، فضـا   ییفضا تمهیدات

 یزنـدگ  بازتـاب  ،شـده  ییبازنما ي(فضا 6یستهز يفضا) و فضا يزیر برنامه کارشناسانهاي  فعالیت

  . )Merrifield, 1993: 173افراد) ( انۀروز

بـا   میعقـل سـل   حاصـل کشـمکش  ادراك فضـا،  تکیـه دارد.  جهان  یبر درك کل ییفضا کنش

ـ امکـان تول  است که ییفضا با کنش است.روزمره  یزندگ يها تناقض ایجـاد  مکـان   دیـ و بازتول دی
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ـ بـه تول  ایجادشده يو فضا شود می ـ . در اانجامـد  مـی  یاجتمـاع  ییفضـا  دی  پیکـرۀ کلـی  ، گـام  نی

خوانـده   افتـه یدر يفضا آید. به همین دلیل است که به چشم می آن هاي منطقهها، شهر و  ساختمان

 ۀویاست کـه شـ   ییفضا هاي محیطها و  مکان دیو بازتول دیتول دربرگیرندۀ  ییفضا کنش« شود. می

تأکیـد  ) یاجتمـاع  - ییو انسـجام (فضـا   یوستارپ بر« ییفضا کنش. »دنکن یم بیانرا   جامعه پیدایش

جامعـه بـا    فـراد و ارتبـاط ا  دهندۀ فضا اجزاي تشکیلکرد کارو  قابلیت« معناي بهاین انسجام  ».دارد

بـه تجربـه و ادراك   کنش اجتماعی است کـه   اي از آن گونهفضایی  در حقیقت، کنش. است »فضا

  .(Lefebvre, 1974: 33–34) یابد راه می

است که با فضا پیونـد دارنـد. بـراي     تخصصو   دانشهایی از  حوزهبرگیرندۀ ردبازنمایی فضا 

ها، فضـا در قالـب    اند. در این حوزه ، جغرافی، معماري و شهرسازي از آن جملهبرداري نقشهمثال، 

 ،فضـاي پنداشـته   یـا فضـا    بازنمـایی د. شو در نظر گرفته و بیان می ی آنریاضی و مختصاتمنطقی، 

مهندسـان اجتمـاعی و    ، شهرسـازان، نتفکیـک زمـی   داران عهـده دانشـمندان،  ریـزان،   فضاي برنامه

 سـاحت فضـا    بازنمـایی  .پردازند اي، به شناسایی فضا می ویژهگرایش علمی با که  است یهنرمندان

. تولیدکننـدگان  (Ibid: 33-38) کنند تلقی می صورت امري ذهنی بهتولیدکنندگان فضاست که آن را 

 :Ibid)انجامـد   انتزاعی و کنشی انتزاعـی مـی  به باوري بازنمایی انتزاعی فضا  و متخصصان فضا بر

39–41).  

روزمـره   زنـدگی تاریخ در  و رسوبهاي فضا  گفتمان حاصلیا فضاي زیسته فضاي بازنمایی 

، امـري پیچیـده و   تجسم در ایـن فضـا   . شود همراه میبا زیست آدمیان لحظه ، است. در این فضا

 ییبازنمـا فضـاي   و تصور فضـا ارتبـاط دارد.   اندیشیدن بهاین فضا  رمزآلود، آشکار یا نهان است.

ي ملمـوس و غیرک�مـی اسـت. فضـاي زیسـته، راوي      نمادهـا متشـکل از  منسجم و  نظمی واجد

ریشـه  سـاکنان شـهر    ۀتجربۀ زیسـت و در  که از تاریخ مردم ریشه گرفتهاست خیال و نماد  عنصر«

؛ دربرگیرنـدۀ  را داردخـود  مختص بـه  حس مکان  ؛فضایی زنده استفضاي زیسته،  دوانده است.

رو امـري زمانمنـد، جـاري و سـرزنده      ؛ ازایـن ایـم  ها را زیسته هایی است که آن کنش و ها موقعیت

یابـد.   و تصـویرها پیونـد مـی    با نمادهـا  مردم واسطۀ ه و بیتجربۀ زیست ،فضاي بازنماییدر است. 

بـر فضـاي    حبـابی این فضـا   اند. اي آن را زیسته گونه همۀ افرادي است که بهفضاي زیسته، فضاي 

 .(Ibid: 39–42)است  و امري کیفی کالبدي

شـکل   سـویه  سـه دهد، تولید اجتماعی فضـا در ایـن جـدل     نشان می 1 تصویرگونه که   همان

گیرد. این جدل میان سه فضاي یادشده (دریافته، پنداشته و زیسـته) در جریـان اسـت. فضـاي      می
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ند. فضـاي پنداشـته   شـو  ط اجتماعی تولید، بازتولید میابدریافته آن نظم فضایی است که در آن رو

 کند محل اعمال هژمونی قدرت است و در مقابل، فضاي زیسته، در برابر این هژمونی مقاومت می

(Ibid). 

 
  )51 :1397و اجزاي آن (حبیبی و برزگر،  سویه سهجدل  :1 تصویر

  پیشینۀ پژوهش. 3

 سـویه  سـه هاي متعددي از جدل  در مطالعۀ تاریخ معماري و شهرسازي شهرهاي مختلف، پژوهش

  دهد. یات بیشتري را نشان میئها و جز این پژوهشبرخی از  1جدول اند.  استفاده کرده

  پیشینۀ پژوهش :1جدول 

 پژوهشگران

 (سال)

ــوع و مو ــوردض  م

 پژوهش
 پژوهش هاي یافته  هاي پژوهش مقوله روش پژوهش

Lefebvre 
(1960) 

ــتایی  ینـــواح روسـ

  ، فرانسهمورنه يشهر

مطالعــۀ اســـنادي،  

  و مشاهده  مصاحبه

 يســـــــــاختارها

 يور بهــره ،یاجتمــاع

و  يکشـاورز - یصنعت

  یتیجمع يها حرکت

ــتعامــل م ، هــاي اجتمــاعی طبقــه انی

ــاز ســاخت، تعر  ــســاخت و ب و  فی

نتیجــــه،  هــــا و در آن فیبــــازتعر

گیري فضاي اجتمـاعی جدیـد؛    شکل

 يها کنشزاده شدن فضاي شهري از 

و  یفرهنگـ  ،یاسیس- یاجتماع ،يماد

  روزمره
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 پژوهشگران

 (سال)

ــوع و مو ــوردض  م

 پژوهش
 پژوهش هاي یافته  هاي پژوهش مقوله روش پژوهش

Simpson 
(2008) 

فضــــاي بررســــی 

ــته و   ــه، پنداش دریافت

  لندندر زیسته 

ــدل   ــه ج ــتناد ب اس

کاوش در  سویه سه

ی حرکتــرفتارهــاي 

  در فضا افراد

فضــاي تــأثیر متقابــل 

 پنداشــته و زیســته در

ــۀ رفت ــاي مطالعـ ارهـ

ــردم در   ــی مـ حرکتـ

  فضاهاي شهري

در از زندگی روزمره  جزئیات بازتاب

یسته و تقابـل آن بـا فضـاي    فضاي ز

  پنداشته

Prescott 
(2011) 

ــایی  ــاهاي بازنم فض

ــدن در   ــهري لنـ شـ

  ها ها و داستان روایت

ــتفاده از  ــدل اس ج

و نظریـۀ   سـویه  سه

 رجوعتولید فضا با 

ــتان  ــه داس ــاي  ب ه

  معاصر

ــۀ  ــانهمطالع ــا  افس ، ه

 و ادبیــــات تـــاریخ 

منزلـۀ بسـتر وقـوع     به

  ها روایت

ــذیري  نقــش ــر پ فضــاهاي شــهري ب

  اساس رویدادهاي زندگی روزمره

Schmider 
(2012) 

ــاي ــۀ فضــ  مطالعــ

ــته و   ــه، پنداش دریافت

شـــهر   زیســـته در

  بلفاست

هاي  خوانش داستان

  معاصر

قهرمانـان   پذیري نقش

زنــدگی  درداســتان 

  شخصی و اجتماعی

اجتمــاعی و  هــاي بازنمــایی ویژگــی

هـا   اقتصادي در فضاي روایتی داستان

  هاي فضایی. و بازنمایی

Lehtovuori & 
Koskela 
(2013) 

تولید اجتماعی فضـا  

  در شهر لیسبون

 نگـاري؛  روش قـوم 

ــتقیم؛   ــاهدۀ مس مش

  پژوهش میدانی

ــر   ــؤثر ب ــاي م معیاره

فضــاي تــأثیر متقابــل 

ــه،  پنداشــته و دریافت

  زیسته

ی در ضـد مثـال  سـان   فضاي شهري به

  گفتمان غالب. سلطۀبرابر 

  شهروش پژو. 4

هـاي علـوم اجتمـاعی و شـهري کـاربرد       پژوهش این پژوهش مبتنی بر روش اسنادي است که در

ز منـابع  هـا، ا  دربـارۀ رویـدادها و پدیـده    مـورد نیـاز  هاي  بسیاري داشته است. در این روش، داده

سپس براي کامل شـدن  . تفسیري است یی توصیفیوجو جستشود که شامل  مختلف گردآوري می

کند تا محتـواي   کمک میروش تحلیل محتوا توان از تحلیل محتوا استفاده کرد.  تحلیل اسنادي، می

تـوان   مـی بـا کمـک روش تحلیـل محتـوا      .هاي مختلف با یکدیگر تطبیق و تدقیق داده شـود  متن

، بنـدي  پیکـره شـناخت مسـئله،    بایـد بـه  تحلیل محتـوا   براي. اي پنهان را نیز در نظر گرفته جنبه

این پژوهش، از روش مطالعۀ اسنادي و تحلیـل  در . پرداخت تفسیر و سپس شمارش یا یابی مقوله

اسـتفاده   محتوا براي بررسی تاریخی فضا در شهر کاشان اسـتفاده شـد. سـندهاي تـاریخی مـورد     

ها که هریـک بـه طریقـی بـه      ها و حکایت ها، سفرنامه ها، مثل ها، ترانه ها، داستان اند از: مقاله عبارت

هاي فضاي کاشان در سه بعد دریافته، پنداشته و زیسته اشاره داشتند. تا زمـان نگـارش ایـن     مقوله

هزار کتـاب تـاریخی    10، حدود و منابع آن نور يا کتابخانه یگاهبه پا، با استناد 1400مقاله در سال 
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با توجه به منـابع مطالعـاتی   . اند تاریخ کاشان پرداخته اي به گونه که بههزار مقاله وجود داشته  12و 

منـابع  شـود.   در دسترس، بررسی تاریخی ایـن مقالـه از دوران صـفوي تـا پهلـوي را شـامل مـی       

یـافتن   .انتشار سـند تـاریخی؛ ب   زمان .: الفاعتبارسنجی شدندبر اساس پنج معیار  شده يگردآور

ناشر سند. بـا توجـه    .مهارت نویسندگان در نگارش سند؛ د .نظر؛ ج تر از سند مورد سندي قدیمی

به این پنج معیـار، مـواردي برگزیـده شـد کـه از بیشـترین پیونـد موضـوعی و پشـتوانۀ تـاریخی           

سند تاریخی انتخاب، مطالعـه و سـپس بـا توجـه بـه موضـوع        72برخوردار بودند. بدین ترتیب، 

  پژوهش، تحلیل شدند.

  هاي پژوهش یافته. 5

جغرافیـایی، کاشـان را    نظـر  ازکـویر قـرار دارد.    مجاورت، در اصفهان شهر کاشان واقع در استان

شک، هارم است (بیرگفتۀ لطفعلی بیک، کاشان جزء اقلیم چ دانند و به می» جبال«از سرزمین  جزئی

تشیع پایبندنـد. او ایـن    مذهبگفتۀ مستوفی در سدۀ هشتم، مردم کاشان بسیار به  ). به381: 1374

 را بـه کاشـان   اسناد مختلف، . در)431 :1355 ،(افشار  نامد طبع می یفلطمردمان را حکیم وضع و 

اند. نام کاشان را برگرفته از پادشاهان باستانی (کی آشـیان)، رودخانـۀ    نامیده کاسان و قاشان، قاسان

دانند. همچنین کاشـان را برگرفتـه    کاسه و معرب آن قاسان، سکونت قوم کاس یا کاش (کاشو) می

فشـان   چهل حصاران و کاههاي  قلعه معبد یا مکان برگزاري جشن، معناي بهاز واژۀ کاش و کاشانه 

پرداختن به شهر کاشان، با توجه به سابقۀ تـاریخی ایـن شـهر    ). 40ـ36 :1386 ی،(صادق اند دانسته

هاي  هاي بسیاري بوده است. مجموعۀ سندهاي تاریخی که شهر کاشان را از جنبه موضوع پژوهش

ها را نشـان   آن 2هاي پرتکرار پرداخته بودند که جدول  اند، به چندین مقوله گوناگونی مطالعه کرده

  دهد. می

هایی که در این سندهاي تاریخی آمده اسـت؛   و پرتکرارترین مقوله 2با توجه به جدول  سپس

هرسـازي کاشـان ارتبـاط داشـتند و     هایی استخراج شد که با تاریخ معمـاري و ش  ترین مقوله اصلی

انـد. پـس از آن، ارتبـاط موضـوعی      آمده 2سند تاریخی است که در جدول  72مجموع، شامل در

هـاي فضـایی    تـرین مقولـه   گانه (دریافته، پنداشته و زیسته) تـدقیق و برجسـته   ها با فضاهاي سه آن

  کاوش شدند.   3(مرتبط با معماري و شهرسازي کاشان) طبق جدول 
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  هاي پرتکرار مقوله مرتبط با تاریخ کاشان و هاي پژوهش :2جدول 

  هاي پرتکرار دربارۀ تاریخ کاشان   ترین مقوله اصلی

  در سند تاریخی) ذکرشده(تعداد دفعات 
  منابع مطالعاتی تاریخی       

  )72هاي معماري و شهرسازي کاشان ( ویژگی

هـاي فرهنگـی و مشـهور مـردم در میـان       ویژگی

  )29دیگر اقوام (

هاي دائمی و فصـلی در محـدوده    وجود رودخانه

)21(  

  )59یۀ شهر (تسم وجه

  )30میزان فعالیت زنان در کارهاي صنعتی (

  )26مقاومت فرهنگی مردم در برابر حملۀ مغول (

هـاي   مطالعۀ وضعیت سیاسـی کاشـان طـی دوره   

  )28تاریخی مختلف (

  )32هاي سال ( ترین و سردترین ماه مطالعۀ گرم

  )29شیب غالب شهر (

گیري نهضت پهلوانان پـس از مشـروطه در    شکل

  )21کاشان (

  )56هاي استفاده از منابع آبی ( روش

هاي افول و اوج توجه بـه کاشـان در میـان     دوره

  )35زمامداران مختلف در طول تاریخ (

  )34جهت وزش باد غالب (

هـاي مختلـف سـال     جهت باد مطلوب در فصـل 

)31(  

هــاي  هــاي ســاکن در شــهر طــی دوره جمعیــت

  )38مختلف تاریخی (

بدنۀ قدرت مرکزي و تـأثیر  هاي سیاسی در  تشنج

  )39آن بر کاشان طی تاریخ (

  )15تزریق صنعت مدرن در دورۀ پهلوي (

  )56پهنۀ جغرافیایی و محل استقرار شهر (

  )33هاي سرسبز در منطقه ( بررسی مساحت پهنه

هـاي فرهنگـی مردمـان     بررسی مذهب و ویژگی

  )42ساکن در شهر در طول تاریخ (

  )46ردم (بررسی فرهنگ کار در میان م

  )26بررسی طبقۀ اجتماعی شهر (

گیري قدرت شیعی در شهر کاشـان   بررسی شکل

  )59و قم (

  )49هاي جاري در محدوده ( بررسی چشمه

  )34باورهاي خرافی رایج در میان مردم کاشان (

  )1355( افشار .1

  )1371( یویهاول .2

  )1336( يآربر .3

  )1385یازي (و ن ینآرو .4

  )1387آژند ( .5

  )1350( زاد بزرگ .6

  )1364ب�ذري ( .7

  )1374بیرشک ( .8

  )1385پاکدامن ( .9

  )1376( یانجعفر .10

  )1395جم ( .11

  )1391( سازیان یتچ .12

  )2012( حائري .13

  )1383حائري و همکاران ( .14

  )1390( ینیحس .15

  )1396(و همکاران  یاتیح .16

  )1394( یدرخانیح .17

 )1396( و همکاران یدريح .18

  )1393( یديو مف یانخدابخش .19

  )1395دادور و همکاران ( .20

  )1335( یدالمان .21

  )1348د�واله ( .22

  )1332( یو�فواد .23

  )1354( يراوند .24

  )1363( يراوند .25

  )1385ی (رجب .26

 )1397( یرزاییو م یانرحمان .27

  )1390رزمجو ( .28

  )1395( یبهبهان یرانیپور و ا ییرضا .29

  )1391( زارع و همکاران .30

  )1389( نژاد يو پرورد یهزند .31

  )1385( زنگنه .32

  )1396( یدگلیسادات ب .33

  )1364( قاجار یرزاسلطان محمد م .34

 )1375( یسلمان .35

  )1378( يکبار یدس .36

  )1363( شاردن .37

 )1385( يشاطر .38

  )1384( يشجر .39

  )1396و همکاران ( بخش شیرین .40

  )1386ی (صادق .41

  )1373یی (خو ییصدرا .42

  )1376( يصدر .43

 )1391طاهباز و همکاران ( .44

  )1392طاهباز و همکاران ( .45

  )1390طبیبیان و همکاران ( .46

  )1390( و همکاران یاعباس ن .47

  )1396( و همکاران یانغفور .48

  )1393( یرودمعجن یفتوح .49

  )1356ف�ندن ( .50

  )1363یگوئرا (ف .51

  )1392( و همکاران یقاض .52

  )1387( یک�نتر ضراب .53

  )1385( کلمر .54

  )1365کیانی ( .55

  )1380( کرزن .56

  )1390گرجی مهلبانی و همکاران ( .57

  )1374( یمعان ینگلچ .58

  )1397ي (و مختار يمحمد .59

  )1394( یمزرعت .60

  )1346مشکوتی ( .61

  )1394همکاران (موقر و  .62

  )1387ي (نصرآباد یناج .63

  )1381ناصربخت ( .64

  )1387یان (نجوم .65

  )1343نراقی ( .66

  )1345نراقی ( .67

  )1382( ینراق .68

  )1373( نصر .69

  )1393(نوابخش و همکاران  .70

 )1385وارثی و همکاران ( .71

  )1381( يوامبر .72
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 هاي تاریخی آن و مصداق هاي فضایی مستخرج از منابع مطالعاتی بندي مقوله دسته :3جدول 

  فضاي دریافته

  مطالعاتی منابع  ي تاریخیها مصداق  ي اصلیها مقوله

  ها کالبدي خانه هاي ویژگی

واره، متقـارن، متـراکم، تکرارشـونده و     نظم انـدام 

، اي ساده پیرامون حیاط مرکـزي  مرکزگرا با پیکره

تفکیک دقیق فضـاي درون و بیـرون بـا رعایـت     

  بندي عملکردي. دسته، مراتب مشخص سلسله

ــوا ( ــاردن (1332دیو�ف ــی (1336)؛ ش ــکوتی 1345)؛ نراق )؛ مش

ــار (1346( ــویی ( 1355)؛ افش ــدرایی خ ــک 1373)؛ ص )؛ بیرش

ــر ضــرابی ( 1374( )؛ حــائري و 1382)؛ نراقــی (1378)؛ ک�نت

بیدگلی و ساروخانی  )؛ 1385)؛ آروین و نیازي (1383همکاران (

)؛ سـادات  1385و همکـاران (  )؛ وارثـی 1385پاکدامن ()؛ 1387(

 )؛ 1387)؛ نـــاجی نصـــرآبادي (1387بیـــدگلی و ســـاروخانی (

)؛ گرجی مهلبـانی  1389زندیه و پروردي نژاد ()؛ 1387نجومیان (

رضایی پـور و  )؛ 1390طبیبیان و همکاران ( )؛ 1390و همکاران (

ــانی (  ــی بهبه ــاران (1395ایران ــی و  )؛ 1391)؛ زارع و همک قاض

)؛ نـوابخش و  1393خدابخشـیان و مفیـدي (   ؛ )1392همکاران (

دادور و همکـاران  )؛ 1394)؛ مـوقر و همکـاران (  1393همکاران (

)؛ حیــدري و همکــاران   1396حیــاتی و همکــاران (  )؛ 1395(

ــاران ( )؛ 1396( ــان و همک ــاري  )؛ 1396غفوری ــدي و مخت محم

)1397.(  

  گذرهابناها و جانمایی 

اشـتراکی و  فشردگی بافت با بیشترین دیوارهـاي  

هـاي   کوچـه در جهتگیري اصلی شمال به جنـوب 

  شعاعی

  فضایی شهر شاکلۀ

اي محصـور و   محدود بودن هندسۀ شهر در دایره

، گســترش هــایی مشــخص نفوذناپـذیر بــا دروازه 

اجتماعی شهر در راسـتاي  - محور اصلی فرهنگی

،  تفکیک دقیق بافت شهر بازار با هندسۀ مرکزگرا

اقتصـادي، اجتمــاعی و  هــاي  بـر اســاس ویژگـی  

  مذهبی افراد.

  شهر بندي استخوان
گیري فضاهاي جمعی در نقـاب و حجـاب    شکل

  در محل گذرهاي اصلی

  کالبدي نظم فضایی
گیري اولیۀ هستۀ شهر در مسیرهاي ارتباطی  شکل

  میان واحدهاي زیستی حافظ منابع آب

  تسلسل فضایی
محصوریت کامل فضاهاي شـهري بـا گـذرهاي    

)؛ 1356)؛ ف�ندن (1345)؛ نراقی (1343)؛ نراقی (1332دیو�فوا (  ها و فضاهاي حائل راه ها و پیاده سرپوشیده، طاق

)؛ وارثـی و  1382)؛ نراقی (1378)؛ ک�نتر ضرابی (1374بیرشک (

  نظام دفاعی ).1397)؛ محمدي و مختاري (1385همکاران (
 هـاي  هاي حافظ مجتمـع  فراوانی و پراکندگی قلعه

  زیستی

  فضاي پنداشته

  منابع مطالعاتی  هاي تاریخی مصداق  هاي اصلی مقوله

پیدایش و پخشایش تـاریخی  

  نهادهاي قدرت

هـاي   مدیریت منابع محـدود آب،  جـدال گـروه   

  مذهبی، استقرار کانون تشیع در شهر - قومی

)؛ 1376)؛ جعفریـان ( 1382)؛ نراقی (1355)؛ افشار (1345نراقی (

  .Haeri (2012))؛ 1386صادقی (

ــاي  روش ــال ه ــباطاعم  انض

  کالبدي

استفادۀ قـدرت از انضـباط اقتصـادي، سیاسـی و     

  مذهبی 

ــی ( ــه (1345نراق ــک (1371)؛ اولیوی ــان 1374)؛ بیرش )؛ جعفری

ــاري (1376( ــید کبـ ــدگلی (1378)؛ سـ ــادات بیـ )؛ 1396)؛ سـ

  ).1397رحمانیان و میرزایی ()؛ 1396و همکاران ( بخش شیرین

  فضاي زیسته

  منابع مطالعاتی  هاي تاریخی مصداق  هاي اصلی مقوله

  در فضامردم حضور 

در حضور گروهی افـراد  هاي مذهبی  اهمیت آیین

و  یزنــ مراســم شــمعماننــد در فضــاي شــهري (

 ،گردانی کتل ،گردانی ، توغگردانی دهیمنبر، جر چهل

 بـان، یمراسم شام غر ،گردانی علمات ،یگردان رقیب

  )ماه محرم ۀژیو شترکُشانمراسم 

)؛ نراقــی  1336( آربــري )؛ 1335)؛ دالمــانی ( 1332دیو�فــوا ( 

 )؛1354راونــدي ()؛ 1350( زاد بــزرگ)؛ 1348)؛ د�والــه (1345(

)؛ سـلمانی  1374)؛ گلچین معانی (1363)؛ راوندي (1355افشار (

)؛ 1381ناصـربخت (  )؛ 1381)؛ وامبري (1376)؛ صدري (1375(

ــی ــجري (1382( نراق ــدامن ()؛ 1384)؛ ش ــاطري  )؛1385پاک ش

)؛ 1390( )؛ رزمجـو 1387)؛ ک�نتر ضرابی (1385( کلمر)؛ 1385(

)؛ مزرعتــی 1393فتــوحی رودمعجنــی ( )؛1391ســازیان ( چیــت

  ).1395)؛ جم (1394(
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  گیري بحث و نتیجه. 6

سند تاریخی پرداختـه   72به در این مطالعه، با بررسی منابع مطالعاتی موجود دربارۀ تاریخ کاشان، 

از مجمـوع ایـن منـابع،     شهرسازي کاشان اشـاره داشـتند. سـپس   هاي معماري و  شد که به ویژگی

هاي تـاریخی   هاي اصلی در سه دسته فضاهاي دریافته، پنداشته و زیسته و همچنین، مصداق مقوله

، معماري کاشان، با دهد که در حوزۀ فضاي دریافته هاي پژوهش نشان می مشخص شد. یافتهها  آن

شـکل گرفتـه اسـت.    سـاده   يا کـره یواره، متقارن، متراکم، تکرارشونده و مرکزگرا بـا پ  اندام ینظم

و دقیق رعایـت شـده اسـت. در     مراتب مشخص سلسله یرونیو ب یدرونان يهافضاهمچنین، میان 

بـراي  و شـود   دیـده مـی   یاشـتراک  يوارهـا ید نیشـتر یب بـا�یی یـا   یفشـردگ بافت شهري کاشان، 

و گـذرها  شـمال بـه جنـوب    از  یاصـل  يریگ جهتهاي اقلیمی،  گیري شهر از بهترین ویژگی بهره

ان اسـت کـه در قالـب    هـاي معمـاري کاشـ    بندي عملکردها از دیگر ویژگی دستهاند.  شعاعی بوده

بهبـود شـرایط   براي شدند.  نشین پیرامون حیاط مرکزي مستقر می نشین و تابستان فضاهاي زمستان

 ریمحصـور و نفوذناپـذ   يا رهیدر دا کاشان ۀهندسطی و همچنین، افزایش قابلیت دفاعی شهر، محی

بـازار بـا    يگسـترش شـهر در راسـتا   ترین محور  داشته است. اصلی مشخص ییها دروازهبوده که 

بندي دقیقی بـر اسـاس مـذهب افـراد، طبقـۀ       کاشان، تقسیمبافت شهر  بوده است. مرکزگرا ۀهندس

م�حظـات اقلیمـی و    دلیـل  بـه اجتماعی و موقعیت شغلی آنان داشته است. گذرهاي شهر کاشـان  

در نقـش مهمـی در ارتبـاط     فضاهاي حائل یا میان و مراتب فضایی در نقاب و حجاب بوده سلسله

مستقیمی به فضاهاي داخلـی وجـود نداشـته و بنـا      گونه دیدي یچهاي که  گونه به ؛اند فضایی داشته

هـاي   شـده اسـت. اسـتفاده از ورودي    در براي حفظ حریم استفاده می ، از فضاهاي میانضرورت به

تمهیـدات معمـاري کاشـان     از جملـه ها همگـی   ها و جلوخان ها، دا�ن ها، هشتی متعدد، تعدد اتاق

ضاهاي اندرونی بوده است. در شهرسازي نیـز،  براي پرهیز از ورود دید و حضور فردي غریبه به ف

مراتب فضایی و دسترسـی و همچنـین، بـا توجـه بـه م�حظـات        هاي شهر بر اساس سلسله محله

اند. ایـن نظـم و انضـباط فضـایی همـراه بـا        شده  یکتفکاي  هاي قومی و حرفه مذهبی و وابستگی

هاي پایانی دورۀ قاجار و آغاز سلسـلۀ پهلـوي، دسـتخوش     هاي انضباط اقتصادي از سال دگرگونی

اي که کالبد و پیکرۀ شهر به ناگهـان تغییـر یافـت. تغییـر      گونه هاي دفعی و آمرانه شد؛ به دگرگونی

شهري، بناهـاي شـاخص    ینبي و شهر درونگذرهاي هاي سنتی، تغییرات شبکۀ  شیوۀ تولید کارگاه

هاي جدید مسـتقر   هاي پیرامونی خود متفاوت بودند و در حاشیۀ خیابان و جدیدي که با ساختمان

  اند.   باره هاي یک این دگرگونی از جملهشدند  می
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حـافظ  متعـددي وجـود داشـته کـه      يهـا  قلعـه  ،بر اساس منـابع تـاریخی، در منطقـۀ کاشـان    

ها وظیفۀ حفاظـت و مـدیریت منـابع     اند. این قلعه موجود در این محدوده بوده یستیز يها مجتمع

مطالعات تـاریخی دربـارۀ فضـاي پنداشـته نشـان داد کـه       دادند.  آب موجود در منطقه را انجام می

شهر کاشـان در طـول    اند. در کاشان و قم همراه با یکدیگر شکل گرفتههاي تاریخی قدرت  تشکل

هـاي   آمـده اسـت. تشـکل    هاي اصلی مذهب شیعه در ایران به شـمار مـی   تاریخ، همواره از کانون

مدرنیسم به ایران راه گشود، دستخوش تغییرات چشمگیري شـد. در   آنکه از  پس ،فضایی شهر نیز

ار فضـا در  طول تاریخ، قدرت داخلی در پی استفاده از نظم سیاسی، مذهبی و اقتصادي بـراي مهـ  

صـفوي، قدرتمنـد و در دوران قاجـار، آشـفته و      دورانشهر کاشان بوده که این نظم و انضباط در 

هاي استعمارگر خارجی نیز، همواره در پی سلطه بـر کشـور    قدرتاست.  عمل کرده یختهگس ازهم

 ،کاشـان اند. با توجه به اهمیـت تـاریخی    هاي اقتصادي، سیاسی و مذهبی بوده از طریق مهار قطب

هـاي صـنعتی و تولیـدي در     هاي پایانی قاجار، منجر به رکود فعالیـت  رکود اقتصادي ایران در سال

  نتیجه ماند. اي که ت�ش قدرت پهلوي براي تزریق صنعت به شهر بی گونه شهر شد به

مذهبی نقـش پررنگـی در فضـاي زیسـتۀ     - هاي فرهنگی آییندر ساحت فضاي زیستۀ کاشان، 

بر حضـور مـردم    شترکُشانمانند مراسم هایی  براي مثال، در مراسم ماه محرم، آیین اند. مردم داشته

ها، بـا توجـه بـه     در فضاهاي جمعی شهري تأثیرگذار بوده است. افزون بر آن، هر یک از این آیین

  اند. وهواي متفاوتی به این حضور جمعی در فضا بخشیده ماهیت خود، حال

  

 ها نوشت پی

1. Spatial Practice 
2. Representation of Space 
3. Representational Space 
4. Perceived Space 
5. Conceived Space 
6. Lived Space 
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