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در نظربازی ما بی خبران حیران اند
من چنینم که نمودم دگر ایشان 
دانند
عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره 
سرگردان اند

حافظ
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تقدیم به تمام کسانی که به حرفۀ معماری و شهرسازی عشق 
می ورزند

و صادقانه و فارغ از هرگونه شهرت طلبی و خودنمایی، 
در راه اعتالی فرهنگ کشور و حفاظت از ارزش های فرهنگی و 
تاریخی ایران،
در انتقال آموزه های خود به نسل آینده می کوشند
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مقدمه ناشـر
جهاِن  زیست  اجتناب ناپذیر  مراودات  در  معاصر  ایراِن  که  می رسد  نظر  به  چنین  شهرهایمان  در  زندگی  کنونی  وضعیت  بر  نگاهی  از 
و سازگار  نظام مند  به هویت  تمدنی خود،  ویژگی های خاص  معاصرسازی  با  نتوانسته  و  منفعل عمل کرده  بیشتر  دوران مدرن  از  پس 
ناخوش آیندی و غربت محیطی، تعارض های هویتی،  یابد؛ موضوعی که در پدیده هایی همچون تنزِل کیفیت زندگی شهروندان،  دست 
نازل  کیفیت  و  کالبدی  آشفتگی  و  بدقوارگی  تولید،  و  حمل ونقل  نظام  پایین  بهره وری  و  ناکارآمدی  زیست محیطی،  آلودگی های 
و  اقتصادی  اجتماعی-  پایداری  استمرار  انقطاع و گسستی در  قابل مشاهده است. گویی  آنها آشکارا  نبودن  و روزآمد  فضاهای عمومی 
نووارگی  با  رویاروئی  در  اندیشه ورزی  بازداشتگی  و  امتناع  البته  که صد  است  داده  رخ  ما  پیشین  فرهنگ  در  کل،  در  و  محیط زیستی 
نباید  البته  دانست.  تیره  دورنمایی  و  مشکالت  چنین  مسبب  باید  را  اخیر  سده ی  در  جهانی سازی  امواج  و  غرب«  »جهاِن  از  برآمده 
اندیشۀ  روزگاران سلطۀ  بوده و هست، در  و یکسان سازی  تکنوازی  بر  نوگرایی جهان شمول، که سعی  زمانۀ  فراموش کرد که حتی در 
ایران آشنایی  اندیشه و حکمت  با  ایرانی که  اندیشه ورزان  از  نوآور )مدرنیست( و در هنگامۀ نووارگی )مدرنیته(، آن گروه  جهان شمول 
و  آشنا  طعمی  و  بو  رنگ،  )مدرنیته(  نووارگی  به  و  آفریده  شهری،  معماری  و  معماری  زمینۀ  در  الاقل  بی بدیل،  آثاری  داشته اند، 
کرده اند.  مطرح  را  عمل  و  نظر  توامان  هم آوایی  دیگر  بار  و  زده  رقم  را  سرزمینی  معماری  سنت  تداوم  راه  آن  از  و  داده  سرزمینی 
امروز که این سنت، چون دیگر سنت های سرزمین از یادها رفته، و بین نظر و عمل پرتگاهی ژرف دهان گشوده است، به نظر می رسد چاره ای 
جز سنت و بازخوانی آن برای ساختن تجدد ایرانی پیش رو نیست. این مهم، شرکت بازآفرینی شهری ایران را بر آن داشت تا در چارچوب 
برنامه ها و اقدامات مطالعاتی ترویجی، گامی در مسیر رمزگشایی از زیست مایه پایداری تمدن ایرانی بردارد و با ارائه آگاهی های موشکافانه 
و دقیق از شهرها و گستره تمدنی ایران، سبب ساز تحولی در معرفت و بینش ایرانی معاصر و به تبع آن کاربست حکمت و منشی مناسب 
در آینده شود. درمسیر این اقدام تالش می شود تا مطالعات و بررسی هایی که با همت پژوهشگران و صاحب نظران عالقمند، در پای بندی 
این مجموعه به عموم مخاطبان محترم تقدیم شود. انجام رسیده اند شناسایی، مستندسازی و درقالب  به  به ارزش های یادشده  باور  و 

شرکت بازآفرینی شهری ایران
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مقدمه
پرسش »کاشان کجاست؟ کاشانی کیست؟« در وهلۀ نخست ممکن است بدیهی به نظر آید. ولی امروز بیش از هر زمان دیگری 
نیاز داریم به این دو پرسش پاسخ دهیم. اگر وضعیت کاشان رضایت بخش نیست، برای این است که حتی خود کاشانی ها فراموش 
کرده اند که کیستند و شهرشان کجاست. آن چیزی که در این یادآوری به کمک می آید، رجوع به شهر و آثار موجود آن به مثابۀ 
اسناد درجۀ اولی است که این کیستی و کجایی را گواهی می دهد. در این راه، کتاب حاضر، اثر سرکار خانم مهندس ثریا بیرشک، 
بسیار ارزشمند است. خانم  بیرشک در این کتاب ماحاصل مطالعات خود طی سال های طوالنی و در مؤانست با استادان برجسته ای 
همچون دکتر باقر آیت ا... زادۀ شیرازی را به زیور طبع آراسته اند. مطالعۀ چنین اثری برای اهل پژوهش و همۀ کسانی که می خواهند 

به کجایی کاشان و کیستی اهل کاشان مشرف شوند، بسیار مغتنم است.
خاطرم هست روزی مهندس سیف اله امینیان که می توانم ایشان را به حق دایرۀ المعارف زندۀ کاشان بنامم، برایم گفت که پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی به سال ۱۳۵7، بیش از ۵7۰ خانۀ مجلل قاجاری در شهر کاشان وجود داشت. اگر به خود دورۀ قاجار 
مراجعه می کردیم، البد این تعداد به بیش از هزار خانه معظم می رسید و این یعنی در دورۀ قاجار در کاشان دست کم هزار خاندان 
ثروتمند و پرجمعیت زندگی می کردند. بعید است آن زمان جمعیت کاشان بیش از ۵۰ هزار نفر بوده باشد؛ پس بخش قابل توجهی 
از اهل کاشان متمکن بودند. این پرسش جای طرح دارد که این خانواده ها از چه محلی کسب ثروت می کردند؛ زراعت؟ دامداری؟ یا 
تجارت؟ پیداست که کاشان نه آب فراوانی برای کشاورزی در مقیاس وسیع دارد و نه مرتع فراوان برای ارتزاق از طریق دام پروری. 
کاشان حتی بر سر راه های اصلی نیز واقع نشده که این ثروت را به تبع رونق تجارت بدانیم. شهرهای بزرگی نظیر ری، اصفهان، یزد، 
تبریز و قزوین بر سر راه های مهم و بهتر است بگوییم بر تقاطع مهم ترین راه ها قرار داشتند. درحالی که اگر راه هایی به سمت کاشان 
می آمده به دلیل جاذبۀ کاشان بوده و نه به خاطر وقوع کاشان بر سر راه. به سخن دیگر راه ها خودشان را به کاشان رسانده بودند؛ به 
تعبیری کاشان وضعیت منحصربه فردی در نسبت با راه دارد و از این لحاظ تافتۀ جدابافته است. این یعنی چیزی در کاشان وجود 
داشته که تجارت پیامد آن بوده است وگرنه می توانستند مال التجاره ها را از مسیرهای دیگری ببرند بدون آنکه به کاشان آمدورفتی 

داشته باشند. پس چرا به کاشان می آمدند: در یک کالم به خاطر رونق صنعت در کاشان.
بااینکه چندین دهه است که باور کرده ایم ایران کشور صنعتی ای نبوده و در تالشیم ایران را صنعتی کنیم، ولیکن می توان با قاطعیت 
گفت از دیرباز مهم ترین شیوۀ کسب ثروت در ایران صنعت بود. این را با مختصر تأملی در مختصات ایران می توان بهتر دریافت. 
در سرزمینی همچون اروپا که منابع حیاتِی نقد و بالفعل برای زراعت و یا تجارت فراوان است، آدمی می آموزد که فاعالنه با شکاِر 
منابِع آماده و مهار کردن موانع روزگار بگذراند؛ نتیجتاً همه چیز ازجمله زراعت و یا صنعت کیفیتی نجارانه می یابد. همان قدر که 
مادۀ کار نجار یعنی چوب امری بی جان تصور می شود که کاماًل در ید ارادۀ اوست و او می تواند آمرانه تصمیم بگیرد که این چوب 
چه سرنوشتی پیدا کند، در این محیط ها نیز صنعت به معنی فعالیتی آمرانه و ناظر به تصرف جبری در مواد برای به دست آوردن 
محصولی دلخواه است. ضمن آنکه گذران زندگی از راه شکاِر منابع، صنعت را تبدیل به امری در خدمت تجارت می کند. تجارتی 
که بیشتر به معنی جمع آوری محصوالت زراعی یا صناعی سرزمین های دیگر و انباشتن آن ها در اروپا بود. یکی از شواهد جالب 
این موضوع نقاشی های طبیعت بی جان نقاشان فالمانی است که هم زمان با دوران طالیی تجارت دریایی اروپاییان متداول شد و در 
آن ها انبوهی از موضوعات بی ارتباط از گیاهان، جانوران، محصوالت صنعتی مثل پارچه و فرش و ظروف چینی کنار هم به تصویر 
کشیده شده است. چیزهایی که فقط وقتی می توانند در یکجا گردآیند که آمرانه از متن خود خارج شده باشند و واقعاً »بی جان« 
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شده باشند.
اما در ایران شرایط به نحو شگرفی متفاوت است. میانگین بارندگی سالیانه در بسیاری از نواحی ایران از 2۰۰ م م تجاوز نمی کند؛ و 
همین میزان در نواحی ای مثل یزد و کاشان به ۱2۰م م کاهش می یابد. نتیجۀ کمبود بارش، فقر پوشش گیاهی و جانوری، بادهای 
غبارآلود و اختالف درجۀ فاحش دمای روز و شب است. این مصائب خصوصاً در نواحی نزدیک تر به بیابان های مرکزی ازجمله 
کاشان شدت بیشتری دارد و زندگی در اینجاها با دشواری های بیشتری تؤام است. برای آن ها که در نواحی پرموهبت با منابع نقد 
زیسته اند، زندگی در چنین محیطی تصورناپذیر است. بی علت نیست که برخی سیاحان اروپایی خصوصاً در دورۀ جدید از اینکه 
در این فالت خشک آدمیزاد زندگی می کند ابراز شگفتی کرده اند. مشابه همین شرایط در بسیاری نواحی جهان سبب شده آنجاها 
خالی از سکونت باقی بماند. پس این سؤال پیش می آید که چطور بوده که ایرانیان در چنین جای خشکی زیسته اند و فراتر از 
زیستن، توانسته اند در خشک ترین نواحی آن مثل کاشان، تمدنی درخشان پدید آورند. برای پاسخ به این پرسش باید اندکی در 
مختصات طبیعی ایران عمیق تر شد. ایران به لحاظ زمین شناختی و اقلیمی سرزمینی بی قرار است و این یعنی هرلحظه ممکن است 
از سوی سیل، نوسان شدید درجۀ حرارت، زمین لرزه، رانش کوه، تهاجم همسایگان و نظایر این تهدید شود؛ اما موانِع این چنینی 
یک روی سکۀ بی قراری است. روی دیگر بی قراری همان چیزی است که سبب شده علی رغم شرایط بیابانی، برخی منابع حیاتی در 
اینجا به دید و دسترس نزدیک تر شود؛ به عبارت دیگر اگر این فالت بی قرار نبود، ای بسا قابل سکونت هم نمی شد و یا زندگی در آن 

از حدود کوچ روی فراتر نمی رفت؛ مثاًل در افسانه ها دربارۀ کاشان چنین آمده است:
قاسان )شهر کاشان( دریا بوده و آن را »کاس رود« می خواندند. بیوراسب )ضحاک( زمین قاسان را برگرداند و ظاهر آن را باطن کرد. 

از همین رو در کاشان رودخانه ای نیست ولی کاریزهای آن ناحیه بسیار و آب آن ها بیشتر از نواحی دیگر است.۱
این یعنی بی قراری ای که زمین کاشان را گردانده، همان است که سبب شده قنات های آن پرآب نیز باشد. این دربارۀ همۀ فالت 
ایران به نحوی صادق است؛ یعنی بی قراری ها زندگی را در ایران هم تهدید و هم تأمین کرده است؛ اما هرقدر به نواحی بیابانی تر که 

در آن ها منابع بالقوه تر است برویم، اهمیت بی قراری برای یافتِن امکان سکونت محرزتر می شود.
در محیط بی قرار که هم منابع و هم موانع بالقوه است، انسان همواره باید تالش کند منبعیِت پنهان در هر چیز را تشخیص دهد و 
از قوه به فعل آورد و این جز به مدد قوۀ خیال میسر نیست؛ یعنی در محیط بی قرار وظیفۀ خیال است که لطیفۀ نهانی پنهان در 
هر چیز را درک کند و به ظهور آورد. اگر در محیط های دیگر ذهن در برابر امر واقع منفعل بود و یا فاعالنه آن ها را گزینش می کرد، 
در محیط بی قرار و در حرکتی میان دیدن و نادیدن، ذهن شروع به فعالیت می کند. تخیل است که در محیط های خشکی مثل 
ایران، ظاهِر فقیر و کم جاذبه طبیعت را همچون امری محتوم نمی پذیرد بلکه نظر به همۀ قابلیت ها و امکانات بالقوه ای دارد که امر 
موجود آبستن آن است. تخیل به معنی کناره گرفتن از واقعیت نیست بلکه به معنی پرده برداری از واقعیت و مشارکت کردن در 
شکل دادن به واقعیت است. بالقوگی منابع و به تبع آن قوِت خیال، به زراعت و صنعت و حتی تجارت معنایی ویژه می بخشد. هر 
نوع زراعت کیفیتی باغبانانه می یابد. همان قدر که یک باغبان خود را فاعل نمی داند و نظر به قابلیت های هر امر دارد و درصدد است 
آن ها را به بهترین وجه بالفعل کند، زراعت نیز درصدد است که به مدد خیال راه به نهانی ترین قوه های طبیعت ببرد. در این معنی 

باغ فین نه امری تحمیل شده به طبیعت، بلکه رهاورد کنار زدن حجاب از رخ طبیعت است.
درجایی که همۀ منابع بالقوه است، صنعت به مهم ترین راه امرارمعاش تبدیل می شود. انسان با استمداد از قوۀ خیال موفق می شود 
راه به ذات باارزش موادی ببرد که در ظاهر بی ارزش و کم قدر می نماید و محصولی بی همتا و یگانه تولید کند. در چنین جایی 

۱ - قمی، تاریخ قم، ص 74 به بعد.
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صنعت نیز از قبیل باغبانی است. ازاین روست که به غالب صنایع کهن که می نگریم، ضمن استفاده از ساده ترین، دردسترس ترین و 
ارزان ترین مصالح آن ها را خیال انگیز می یابیم. همین خیال انگیزی سبب شده است که امروز همۀ صنایع کهن را ذیل عنوان »هنر 
سنتی« بگنجانیم. اطالق نام هنر بر این صنایع هرچند اشتباه نیست، لیکن سبب شده از یاد ببریم که همۀ این ها از قبیل صنعت 
است و از دیرباز بزرگ ترین منبع تولید ثروت در ایران صنعت بوده است. امروز به قیاس اهالی سرزمین هایی که منابعشان نقد است 
و مرادشان از صنعت دخالت نجارانه و فاعالنه در مواد است، تصور می کنیم که صنعت فقط و فقط آن کاری است که انجامش از 

ماشین برمی آید و در مقیاسی انبوه تولید می شود و در خدمت تجارت سوداگرانه است.
 اما اگر صنعت را در معنای وسیع آن، هرگونه فراوری ای بدانیم که بر روی مواد و مصالحی انجام می شود و به نتیجه ای می انجامد 
که ارزش آن بیشتر از جمع ارزش مواد اولیه است، آنگاه درخواهیم یافت که در اینجا آشپزی نیز از قبیل صنعت است. چراکه طی 
این فرایند مواد اولیه همۀ آن خاصیت هایی را که در دلشان پنهان بود بیرون می ریزند و نتیجه ای به دست می آید که ازهرجهت 
مطبوع تر از جمع مواد اولیه است. خصوصاً درجایی که مواد و مصالح، نقد و وافر نیست، نقطۀ اتکای صنعت همین فراوری  است. 
مهم ترین چیزی که توانسته از مشتی خاک، سفال پدید آورد و آنگاه سفال را به »کاشی« زرین فام و فیروزه فام تبدیل کند که 
ارزشی برابر با جواهر دارد، قوۀ خیال است. کتابی از سدۀ هفتم قمری به نام »عرایس الجواهر و نفائس االطایب« )عروسان جواهرات 
و قیمتی ترین بوهای خوش( وجود دارد که به قلم یکی از آخرین بازماندگان خاندان کاشیگر معروف ابی طاهر کاشانی در سه فصل 
تنظیم شده است: فصل اول در توضیح جواهرات و احجار قیمتی است، فصل دوم به بوهای خوش اختصاص یافته، شگفت آنکه 
فصل سوم رساله ای در صنعت کاشیگری است. نویسنده در همان نخستین سطرهای فصل سوم، کاشیگری را »به حقیقت نوعی 
اکسیر« دانسته است.۱ این کتاب جزء معدود متونی است که در آن شیوۀ ساخت سفال های زرفام آمده است؛ اینکه چگونه سفال 
منقش به جوهر فلزاتی ارزان بها نظیر سرب و مس به کوره می رفت2 و وقتی بیرون می آمد تأللؤیی زرفام داشت. پس در تلقی قدما 
کیمیاگری واقعی این بود؛ نه آن چنان که اروپاییان استنباط کرده اند جادوگرانی که در اتاق های تاریک و مه آلود دنبال آن بودند که 

از مس طال بسازند.
در محیطی که دائماً توسط بی قراری هایی تهدید می شود، تنها صنعتی می توانسته تداوم یابد و پس از هر بی قراری به سرعت کمر 
راست کند که مواد اولیه اش ارزان و در دسترس، کارگاه هایش کوچک و غیرمتمرکز، ماشین آالتش قابل ساخت در هر آبادی 
دورافتاده با کمترین مقدورات، اما ارزش افزوده اش شایان و محصولش در جهان پرطرفدار و بی رقیب باشد. این همان چیزی است 
که قدما به آن کیمیاگری می گفتند. کارگاه های کاشِی کاشان در دورۀ سلجوقی بنا به رأی باستان شناسان و مورخین به علت نیاز 
به مراقبت شبانه روزی از روند کار، معموالً در خانه های مسکونی ساخته می شد.۳ در این کارگاه های محقر سفالی ساخته می شد که 
در سراسر جهان شهرت داشت و به شهادت شرف الدین علی یزدی در ظفرنامه در ساختن کاخ تیمور در سمرقند نیز از آن ها ساخته 
شد.4 به گواهی یاقوت حموی در زمانۀ او عامۀ مردم سفال های لعاب پوشی که در کاشان ساخته می شدند را به اعتبار نسبت به این 

۱ - کاشانی، عرایس الجواهر و نفائس االطایب، ص ۳۳8.
2 - در همیــن رســالۀ کاشــیگری در زمــرۀ مــوادی کــه بــرای تولیــد کاشــی الزم اســت چنیــن آمــده: »دوازدهــم نحــاس محــرق و توبــال مــس باشــد و بهتریــن همــه ســرخ 

ســبز فــام نــرم آهنــگ بــود کــه ازو لــون ســبزی متولــد می شــود و همچنیــن توبــال حدیــد محــرق کــی ازو لــون زردی خیــزد در آتــش. نــک: همــان، ص ۳4۱.
۳ - بهرامی، »همیاری در جهت مطالعۀ سرامیک ایران در دوران اسالم« در: گدار و دیگران، آثار ایران، ج ۱.

4 - »قصــری کــه از مجمــوع نظایــر و اخــوات کــه بــه اشــارت حضــرت صاحب قــران در دیگــر بســاتین و باغــات ســاخته و برافراختــه بودنــد بزرگ تــر بــود...و از ترتیــب فــواره 
بســیار، نزاهــت و طــراوت آن بیفزودنــد و عملــه غــارس و عــراق ظاهــرش را بــه کاشــیکاری در غایــت لطافــت و اســتواری بپرداختنــد«. شــرف الدین علــی یــزدی، ظفرنامــه، 

تصحیــح عبدالحســین نوایــی، ج 2، ص ۱2۵6.
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شهر »کاشی« می خواندند.۱ نه فقط سفالگری که صنایع نساجی کاشان نیز که خصوصاً از سدۀ نهم به بعد رونق یافت، چنین بود. 
کنت دوسرسی، سفیر فوق العادۀ فرانسه در ایران از وجود شش هزار کارگاه نساجی در زمان محمدشاه قاجار در کاشان خبر می دهد. 
اگر وجود این تعداد کارگاه در شهری نه چندان بزرگ مثل کاشان ممکن بود، عمده علتش این است که این کارگاه ها نه کارگاه هایی 
معظم و مجهز به ماشین  آالتی غول پیکر و پرسروصدا که اغلب مستقر در گوشه ای از خانه ها، زیرزمین ها و یا دکان های بازار بودند.2 از 
همین جاها بود که اقسامی از منسوجات گران بها بیرون می آمد، چنانکه کالنتر ضرابی در کتابش تعدادی از آن ها را چنین برشمرده:

در عمل نساجی و شعربافی [در کاشان] استادان کامل و نقش  بندان ماهر به ظهور می آید، از اطلس و صوف و قناویز، خارا و زری های 
الوان و مشجر و محّرمات و مخمل یک رنگ و الوان و قطنی و دارائی و قدک در کمال خوبی و امتیاز به عمل می آید و کذلک سایر 

صنایع.۳
این کیفیتی از صنعت است که تجارت پیامد آن است؛ صنعتی که چنان محصول ارزشمندی پدید می آورد که تاب مستوری نداشت 
و همه تمنای تمتع از آن داشتند. جیهانی در سدۀ چهارم کاشان را شهری خرم و آباد معرفی می کند که »ظرایف کاشی که ازآنجا 
به جای ها می برند مثال آن هیچ جا نیست«4 و یا شیروانی در بستان السیاحه آورده که »]در کاشان[ اقمشۀ ابریشمین بسیار بافته 
می شود و همه جای عالم می برند تا آنکه در ملک روس هم می خرند«.۵ بدین سان کاشان بااینکه سر راه نبود، راه های تجاری را به 
خود جلب می کرد. همین سبب می شد که به گواهی کتابچۀ جمع و خرج سنۀ ۱۳۰4ق، سهم والیت کاشان 6 درصد از مالیات کل 
کشور باشد و این حتی از سهم ایالت گیالن با آن همه مواهب طبیعی بیشتر بود. جایگاه کاشان باوجود فقر طبیعی و قرار نداشتن 
بر سر راه های تجاری، آن قدر مهم و رفیع است که حتی در تقسیمات کشوری یک سدۀ اخیر نیز همواره وضعیتی بالتکلیف داشته؛ 
گاه بخشی از استان اصفهان بود و مدتی همراه مازندران ذیل استان دوم قرار گرفت. پنداری کاشان که از دیرباز کانون بافته ها و 

صنایع نفیس بود، خود تافته ای جدابافته است و نمی توان آن را با دیگر نواحی جمع بست.
کیمیاگری تقریباً با آن چیزی که امروز به صنایع دانش بنیان شهرت یافته مترادف است. صنعتی که مزیت آن نه در مواد اولیۀ زیاد 
و نه کارخانجات وسیع و نه در تولید انبوه، بلکه در خیالی است که قادر است صورِت مبتذل و عادت شدۀ امور را کنار زند و آن گوهر 
پنهان پشت آن را ببیند و به دیگران نشان دهد. این خیال است که در هیچ زمینه ای تا به ظهور رساندن لطیف ترین موجودیت هر 
چیز از پای نمی نشیند. درواقع انسان به کمک خیال به محضِر صورِت پنهانی هر امر مشرف می شود؛ اما راه بردن به پس و پشت 
پرده ها نیاز به محرمیت و انس دارد. این انس مستلزم سیری انفسی و آمادگی ای وجودی است و جز با تربیت دست نمی دهد. در 
این معنی ابتدا وجود آدمی است که باید مشمول کیمیاگری شود؛ یعنی به اکسیر تربیت اعتال پیدا کند. ماحصل این تربیت ایمان 

است؛ ایمان به امری غیبی و ناآشکار. همین ایمان سبب شده بود که کاشان به دارالمؤمنین شهرت یابد.

۱ - یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 4، ص 2۹6، ذیل »قاشان«.
2 - »حاکــم کاشــان مــرا بــا احتــرام زیــاد پذیرفــت و افســری را همراهــم کــرد تــا کارگاه هــای شــهر را کــه هنــوز پارچه هــای ذی قیمتــی در آن بافتــه می شــود و شــهرت 
جهانــی دارد از نزدیــک ببینــم، بســیار متعجــب شــدم، زیــرا اقــرار می کنــم کــه ایــن کارگاه هــا خیلــی ناچیــز و محقر بــه نظرم آمــد. بیشــتر آن هــا در زیرزمین هــای مرطوبی 
قــرار دارنــد کــه کارگــران بدبخــت روی دســتگاه های بافندگــی ازکارافتــاده ای مشــغول فعالیتنــد و پارچه هــای زیبایــی بــرای زنــان حرم ســراهای مشــرق زمین می بافنــد...

شــهر کاشــان تقریبــاً ۳۰۰۰۰ نفــر جمعیــت دارد و بااینکــه شــهرت ســابق خــود را ازدســت داده مــردم آن کمتــر از نقــاط دیگــر ایــران فقیــر بــه نظر می  آینــد. کارگاه هایشــان 
بســیار محقــر اســت ولــی می گوینــد تعدادشــان از 6۰۰۰ تجــاوز می کنــد.« نــک: کنــت دوسرســی، ایــران در ۱8۳۹- ۱84۰ م، ص ۱7۱- ۱72.

۳ - کالنتر ضرابی، تاریخ کاشان، ص 227.
4 - جیهانی، اشکال العالم، ص ۱4۳.

۵ - شیروانی، بستان السیاحه، ص 487- 488.
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خیال همان سرمایه ای است که هیچ بی قراری ای قادر به تهدید آن نیست. کاشان ناحیه ای به شدت بی قرار است؛ زمین لرزه تنها یک 
نمونه از این بی قراری هاست که کالنتر ضرابی درباره اش گفته »از آن زمان ]بیست وهشت سال قبل[ الی حال تحریر که سال یک 
هزار و دویست و هشتادوهفت هجری است هرسالی یکی، دو نوبت زمین متحرک می شود ولی نه به حدی که اسباب خرابی و هالک 
مردم شود«.۱ به زمین لرزه باید سیالب های بهاری و تابستانی، بادهای غبارآلودی که از سمت کویر می وزید و با خود نمک همراه 
می آورد، نوسان شدید درجۀ حرارت طی روز و شب، آفات و امراض گیاهی و تهاجمات اقوام بیگانه نظیر ترک ها، مغوالن و افغان ها 
را نیز افزود؛ اما کاشان پس از وقوع هر بی قراری، به یمن صفت کیمیاگری در کاشانیان به سرعت قد راست می کرد و احیا می شد. 
بنا به گفت ابن اثیر در 62۱ ق مغوالن شهر را ویران و ساکنان آن را کشتار کردند؛ اما محراب زرین فام مسجد عمادی با تاریخ 62۳ 
ق یعنی دو سال پس از حملۀ مغول به این شهر حکایت از آن دارد که صنعت سفالگری در مدت کوتاهی احیا شده بود. چراکه مواد 
اولیۀ بهترین نوع لعاب عمدتاً چیزهایی بود که از نواحی قمصر و کاشان و فین به دست می آمد مثل مس یا الجورد که معادنش در 
خاک کاشان وجود دارد و برای تولید آن ها بیش از هر چیز نیاز به دانش کیمیاگرانه بود که در ذهن و دل کاشانیان محفوظ بود. 
شاهد دیگر این موضوع زمین لرزه ای به سال ۱۱۹2ق یعنی یکی دو سال آخر حکومت کریم خان زند روی داد و چنان مهیب بود که 
خرابی بسیار به بار آورد؛ اما چنانکه صباحی بیدگلی در اشعارش گواهی داده به سال ۱۱۹۵ق یعنی حدود سه سال بعد بازار کاشان 
معمور و بارونق بود2 و در کمتر از ده سال شهر کاشان احیا شد. پیداست که در این عمارت و رونق نه کریم خان زند که حکومتش 
در سراشیبی سقوط بود می توانست سهم چندانی داشته باشد و نه آغامحمدخان که در آن سال ها فرصت پیاده شدن از اسب را 
نداشت. پس کاشان بنا به قوه های ذاتی کاشانیان با آن همه مصیبت همچون جواهری از نو تراش خورد به طوری که کمترین اثری 

از شتاب زدگی یا مصیبت زدگی در چهرۀ آن هویدا نیست. این نیز مؤید صفت کیمیاگری کاشانیان است.
اغراق نیست اگر بگوییم در جایی همچون کاشان، نه فقط صنعت که زراعت نیز به طریقی کیمیاگرانه روی می داد. به این معنی که 
در میان اطایب )بوهای خوش(، به جز مشک و عنبر و کافور که به صورت نقد در طبیعت وجود دارد، گالب از نفیس ترین هاست و 
ذی قیمت ترین و بهترین گالب از آِن ناحیۀ کاشان است. به جز این کاشانیان توانسته اند ارقامی از گیاهان را بپرورند که با کمترین 
نیاز به آبیاری مناسب ترین محصول را به ایشان بدهد. برای مثال به سبب خشکی آب وهوا، خربزه و هندوانه از محصوالتی است که 
کاشانیان در بیشتر فصول سال جهت »تبرید« از آن استفاده می کنند و آن را حتی االمکان تا زمستان نگه می دارند.۳ در کاشان به 
شیوه هایی شگفت انگیزی در کشت هندوانه و خربزه در ریگستان ها رسیده  بودند. کشت پشته ای که هنوز هم در مناطقی از آران و 

بیدگل متداول است از همین قبیل است.4
کتابی تحت عنوان »مرآۀالقاسان« از عبدالرحیم کالنتر ضرابی )سهیل کاشانی( وجود دارد که به »تاریخ کاشان« ترجمه شده است 
ولیکن حقیقتاً »آینۀ کاشان« عنوان مناسب تری برای آن است چراکه در آن می شود چهرۀ کاشان و کاشانی را به جا آورد. این 
کتاب در پاسخ به تعدادی سؤال نوشته شده. یکی از این سؤاالت دربارۀ سربازگیری از منطقۀ کاشان و سهم کاشان در قشون است. 

پاسخ نویسنده این است:
۱ - کالنتر ضرابی، تاریخ کاشان، ص 2۵4.

2 - کوچه و بازار آن شد آن چنان ویران که کس/ فرق نتوانست کردن این کدام است آن کدام
شد در اندک روزکي بازار آن معمور و یافت/ باز از آن معموریش معموره عالم نظام

از پي تاریخ اتمامش صباحي زد رقم/ رونق بازار کاشان یابد افزوني مدام
۳ - قمی، قم نامه، ص 2۵۰.

4 - کالنتر ضرابی، تاریخ کاشان، ص 22۱.
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هرچند نویسنده احتیاط و رقت قلب کاشانیان را علت عدم حضور آنان در قشون شمرده، اما درست تر است که بگوییم هیچ عقل 
سلیمی کیمیاگرانش را به خط مقدم رزم نمی فرستد. از کیمیاگران به جهت نقشی که در تولید ثروت دارند باید حفاظت کرد؛ 
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سعادتمندی کاشان رجوع به صفت کیمیاگری است، صفتی که باوجود همۀ دشواری های طبیعی و تاریخی، کاشان را در افواه 

برازندۀ صفت »عروس عراق«2 کرده بود.

سیدمحمد بهشتی

۱ - ضرابی، تاریخ کاشان، ص 2۳۵.
2 - قمی، قم نامه، ص 24۹.
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پيـش گفتار 	¡

امروز  تا  که  مستند نگاري هایي  و  مستندسازي ها  و  تاریخ نگاري ها 
در دسترس ما قرار گرفته، و بسیار هم شگفت آور و سرگرم کننده 
نویسندگان  زبان  از  مستقیم  صورت  به  بیشتر  است،  شیرین  و 
که  شده  روایت  تصاویري  روی  از  غیر مستقیم  صورت  به  یا  غربي 
سفرنامه نویسان غربي پس از عبور از کشورهاي خاورمیانه در طي 
پنج سدۀ اخیر از زندگي اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي و 
حتي امور نظامي و حکومتي آن ها ثبت و ضبط کرده اند. خاورمیانه 
و تمدن بین النهرین جذابیت خاصي براي چنین مسافراني داشته 
است. از دورۀ صفویه به بعد، اغلب اروپاییاني که با عنوان مستشار و 
نمایندۀ دولت  هاي اروپایي براي برقراري ارتباط فرهنگي و سیاسي 
این  فرهنگي  و  تاریخي  با ارزش  آثار  جذب  کرده اند  سفر  ایران  به 
هزاره و هزاره هاي پیش از ظهور اسالم شده اند و با برقراري ارتباط، 
آنان سال ها  از  مجوزهاي حفاري و گمانه زني هم گرفته اند. برخي 
در ایران زندگي و در پایان عمر خود وصیت کرده اند که در ایران به 

خاک سپرده شوند.
این افراد خصوصاً از دوران صفویه به بعد که با اندیشه هاي شرقي 
آشنا شدند به جایي رسیدند که در تفکر نه هزارساله هندوئیسم و 
یوگائیسم و اندیشه هاي زرتشت و ... اسالم که نشأت گرفته از ادیان 
انسان در عرفان  این نگرش ها  ابراهیمي بوده قرار گرفتند. در کل 
کبیر«  »عالم  مقابل کل جهان هستي که  در  »عالم صغیر«  شرق 

نامیده مي شده جهان بینی خاصي به شرق شناسان داد و موضوع 
شناخت خویشتن و هستي را با دیدگاه مسیحي و علم گراي غرب 
مقایسه نمودند. کالم را خالصه مي کنم و به این نکته مي پردازم که 

جذاب ترین پرسش ها را مطرح کردند:
 »من« که هستم؟ یا منظور از »من« چیست؟ که برخورد با حقیقتي 
است که انسان را با واقعیت به دنیا آمدنش روبرو می کند و کل کار 
و تالشي است که انسان از وقتي پا به عرصۀ هستي گذاشت انجام 
داده از به دست آوردن قوت و معیشت تا ساخت سرپناه و خانه و 
شهر و تا رفتن به فضا و همواره در راه ساختن دنیاي خود کوشا و 
جستجوگر بوده و همیشه این سؤال و یافتن جواب آن و شناخت 
یافتن جواب که »تو آن هستي« بوده است؛ و من  »خویشتن« و 

کیم؟ و از کجا آمدم؟ به کجا مي روم؟
در  ریاضی دان  و  دانشمند  نیشابوري  خیام  عمر  شیخ  ایراني  شاعر 
مجموعه طربخانه ۱در یکي از رباعیات خود جواب به این سؤاالت را 

این طور داده است.
این دایره اي کامدن و رفتن ماست
 وي را نه بدایت نه نهایت پیداست

کس مي نزند دمي در این معني راست
 کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

 گروهي از این انسان ها که هزاره سوم ق. م در فالت پالمیر در حاشیه 
شرقي دریاي کاسپین )دریاي خزر( ساکن بودند، کوچ نموده، پایین 
شدند.  ساکن  فعلي  کاشان  دشت  منطقه  ایران  فالت  در  و  آمدند 
سکنه این منطقه در ابتدا قلعه هاي کشاورزي را برحسب نیاز،  براي 
زیستگاه هاي خود ساختند. این قالع در توسعه هاي بعدي تبدیل به 
اسامي  اغلب  یا شهرهاي دشت کاشان شدند که  شهرهاي منطقه 

قبل از اسالم دارند که حاکي از قدمت آن ها است.
از دوران صفویه به بعد عالوه بر  آنچه توسط جهانگردان و سفرنامه  
را  ارتباط شرق  آنچه  بر  و  به صورت مدون جمع آوری شد  نویسان 
توسط »راه ابریشم« از جنوب چین به جنوب اروپا از طریق شمال 
خراسانـ  جنوب دریاي کاسپین و شمال غرب ایران، مرتبط ساخت 
و همچنین کاوش های باستان شناسانه اي که در قرن اخیر صورت 
گرفت از تاریخ هفت هزار سالۀ فرهنگ، معماري و شهرسازي ایران 
در خاورمیانه پرده برداشت و بدین ترتیب نیز کاوش های »تپه های 

۱ -  طربخانه مجموعه رباعیات خیام، استاد جالل الدین همائي
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سیلک« کاشان تدوین گردید.
 در طي مطالعات بیست وپنج ساله ام همواره آنچه را از هر سندي، چه 
نوشته و چه ترسیم شده، مي یافتم ابتدا بایستي شخص تاریخ نویس 
بیانگر مطالب صحیح باشد و از هرگونه داستان نویسی پرهیزکرده 
باشد و هیچ وقت بر اساس یک سند یا یک مدرک نتیجه را بیان 

نکردم؛ مگر این که از چند سو مطلب به یگانگي رسیده باشد.
این موارد در دوران صفویه و قاجاریه دیده مي شود. اما باید توجه 
داشت که بخش عمده ای از آنچه در دو سدۀ نخست بعد از ظهور 
اسالم نوشته شده و حاوی اطالعات مربوط به آن دوران بوده است 
یا بهتر بگوییم به دست اعراب پاکسازي شده  از بین رفته  به کلی 
است و آثار تعداد انگشت شماري از تاریخ نویسان که بیشتر مربوط 
به قرن سوم و چهارم هجري قمري  است امروز در دسترس ما قرار 
دارد. در این زمینه فقط از آثار چند تاریخ نویس که برخي اجدادشان 
اسامي ایراني دارند مي توان نام برد. از جملۀ جغرافیا نویسان شاخص 
مورد  نوشته هایشان  بی طرفی  و  مستندات  شفافیت  که  اسالمي 
اطمینان است می توان به ابن خرداد به، یعقوبی، ابن رسته، مسعودی، 
اصطخری، ابن حوقل، مقدسی و ناصرخسرو اشاره کرد که آثارشان 

متعلق به قرن سوم و چهارم و پنجم هجری است.
روش تحقیق به کار رفته در بررسی  حاضر را می توان در چند مورد 

خالصه کرد.
بررسی های  شامل  کتاب خانه ای  مدارک  و  اسناد  جمع آوری   .۱
تاریخی  جغرافیای  معتبر  آثار  سفرنامه ها،  قدیمی،  متون  تاریخی، 
و معاصر، نقشه ها، عکس های هوایی، طرح ها و بررسی های محققان 

دیگر و دانشجویان؛
2. موردنگاری و بازدیدهای محلی با هدف بررسی آثار معماری و 

فضاهای شهری در نقاط و محله های مختلف شهر؛
۳. گفت وگو و تبادل نظر با محققان و صاحب نظران آشنا با مسائل 
شهر کاشان، به ویژه باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی 

کشور؛
سه  در  اطالعات  و  اسناد  دسته بندی  با  استنتاج  و  جمع بندی   .4
تاریخی  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  الف( مسائل  زمینۀ اصلی: 
و  کالبدی  اقلیمی،  جغرافیایی،  مسائل  ب(  اطراف،  مناطق  و  شهر 

فضایی، ج( مفاهیم معماری، سازمان و ساختار فضایی شهر.
در این مطالعات سعي شده است بررسی عناصر اصلی شهر مانند 

دیگر  و  جامع  مسجد  میادین،  دروازه ها،  بارو،  و  برج  ارک،  بازار، 
قبرستان ها،   متبرکه،  اماکـن  و  بقـاع  مناره ها،  باراندازها،  مساجد، 
آب انبار ها، برکه ها و قنوات، و دیگر نشانه های شهري که نمایان گر 
هویت شهر و در شکل گیری و رشد و توسعۀ آن مؤثر بوده اند مورد 
توجه قرار گیرد. همچنین بر حسب دورۀ پیدایش هریک و اهمیت 
آن در تداوم حیات بافت شهر، مسائل تاریخي مد نظر قرار گرفته و 

ترسیم شده است.
در شرح مطالعات، با پیروی از اصول و هدف تحقیق، بیان مطالب 
راه های  شبکۀ  و  منطقه  و  شهر  توجیهی  نقشه های  ارائۀ  با  همراه 
مرکز  یک  شکل گیری  اولیۀ  مراحل  از  است،  گرفته  کشورصورت 
در  کاشان  تاریخي  شهر  تکامل یافتۀ  شکل  تا  کوچک  جمعیتی 
به  کاشان  دشت  و  منطقه  ابتدا  ترتیب،  این  به  مختلف.  دوره های 
صورت اجمالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس مطالعات 
در جهت چگونگی استقرار شهر و مکان یابی آن، تشکیل هستۀ اولیۀ 
شهر، روند توسعه و تکامل بافت شهر، شکل گیری محله هاي شهر، و 
جای گیری عناصر و نشانه هاي شهری و محله ای تا قرن اخیر ادامه 

یافته است.
در تجزیه و تحلیل مطالب در هر مرحله از مطالعات، تداوم و رابطۀ 
میان هر یک از مراحل و بخش ها نیز در نظر گرفته شده است، به 
محیط  شکل گیری  چگونگی  روشن کنندۀ  حتی المقدور  که  نحوی 
فضایی زندگی در دوران های مختلف تاریخی و بافت با ارزش شهر 
کاشان باشد. در ارائۀ نتیجۀ مطالعات سعی شده است، ضمن شرح 
اقلیمی،  ـ  جغرافیایی  مسائل  تحلیل  و  تجزیه  نتایج  بررسی،  روند 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر مقطع تاریخی تدوین و نتایج 
و  روند شکل گیری  بیان گر  نمودارهاي  و  نقشه ها  به صورت  نهایي 

توسعۀ بافت در آن مقطع تاریخی نشان داده شود. 
نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن است که هرگاه با تجزیه و تحلیل نتایج 
تحقیقات و مطالعاتم به نظریه اي رسیدم، در اغلب موارد درخواست 
تحقیقات بیشتر باستان شناسانه و موردي از سازمان میراث فرهنگی 
کردم که به دالیلي انجام نگرفت. براي مثال، اختالف سطح مسجد 
نتیجه  این  به  مرا  مبسوط  مطالعات  در  گذر  کف  با  کاشان  جامع 
ساختماني  بایستي  حیاط صحن  و  شبستان ها  زیر  در  که  رسانید 

موجود باشد که بنای مسجد روي آن ساخته شده است. 
موضوع از طرف مقامات سازمان پیگیري شد ولي به طول انجامید 
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آن  زیر  ریخت،   فرو  هفتاد  دهۀ  در  شبستان  کف  وقتي  آن که  تا 
چار طاقي ساساني نمایان شد که بالفاصله به همان شکل پوشانیده 
شد. در طرف دیگر نیز کورۀ شیشه هاي مینایي مربوط به قرن هفتم 
یافت شد که در توسعۀ شبستان مسجد روي آن را پوشانیده بودند. 
همچنین در مورد حصار سلجوقي و رباط خارج از حصار که بخشي 
از شبستان اولیۀ مسجد میرعماد است و چند جاي دیگر که احتمال 
وجود شبکۀ زیرزمیني را در آن ها می دادم گزارش هایي به سازمان 

ارائه کردم، ولي از طرف باستان شناسان پیگیري نشد. 
در اواخر دهۀ 6۰ و اوایل دهۀ 7۰، حریم تپه هاي سیلک و محدودۀ 
شارستان و ربض سیلک که تا بخش پاییني خیابان امیر کبیر ادامه 
انجام    ً ظاهرا که  شده  ارائه  کاشان  دفتر  به  نقشه  صورت  به  دارد 

نگرفته است. 
در این عصر پرشتاب که دانش پژوهان و خصوصاً دانشجویان معماری 
و شهرسازی اغلب از طریق فناوری های رایانه ای به اطالعات علمی 
و تاریخی در زمینۀ جغرافیای تاریخی )مسالک و ممالک(، فلسفه 
و سایر علوم مرتبط، و همچنین سفرنامه ها و زندگی نامه ها دست 
و  تألیف  چگونگی  و  زبان  و  منابع  اصل  با  است  بهتر  می یابند، 
تصحیح ها و ترجمه های صورت گرفته از آن ها و همچنین تحوالت و 
بحران های تاریخی کشورمان و حتی همسایگانمان در طی دوره های 
مختلف بیشتر آشنا باشند چرا که در ذات نگارش و تحقیق و بررسی 
آنان تأثیر گذارخواهد بود. بخش »منابع« این کتاب می تواند در این 

زمینه هدایت گر باشد.
سازمان  اساس نامۀ  تصویب  با  هم  زمان  شمسي،   ۱۳6۵ سال  در 
میراث فرهنگي کشور، از من دعوت شد که با این سازمان همکاری 
زیباي  هنرهاي  دانشکدۀ  از  فارغ  التحصیلي  از  بعد  که  من  کنم. 
کارشناس  سمت  با  بـالفاصله  معماري  رشتۀ  در  تهران  دانشگاه 
به  کشور  شهرهاي  تفصیلي  و  جـامع  طرح هاي  گروه  مسئول 
را  دعوت  این  بودم،  در آمده  بودجه  و  بـرنامه  سازمان  استخدام 
پذیرفتم و با طی مراحل اداری به سازمان میراث فرهنگی منتقل 

شدم.
آیت اهلل زادۀ شیرازي  باقر  قائم  مقام سازمان جناب دکتر  آن جا،  در 
کار جمع آوري، بـازنگري و طبقه   بـندي اسناد و مدارک فني مربوط 
به آثار معماري و محوطه هاي تاریخي و با ارزش کشور و همچنین 
محققان  بـراي  که  را  آثار  از  هر یک  دربارۀ  مختصري  تدوین شرح 

من  به  باشد  استفاده  قابل  دانشجویان  مخصوصاً  و  دانش پژوهان  و 
محول کردند. این اسناد عمدتاً شامل رولوه ها، نقشه ها و عکس هایي 
تـاریخي  آثـار  دفـاتر  فعالیت   دوران  در  تـکنیسین ها  که  بود 
به  وابسته  واحدهاي  و  باستاني  آثار  حفاظت  سازمان  و  استان ها 
آن تهیه کرده بودند و در آن زمان در آرشیو فني سازمان میراث 

فرهنگي نگه داري مي شد.
و  برنامۀکار  تنظیم  منظور  به  مقدماتي  بررسي   و  مطالعه  از  پس 
مطالعات  که  دریافتم  زمان بندي،  تعیین  و  امکانات  و  نیرو  ارزیابي 
تک بـنا  و  انتزاعي  صورت  به  اثر  هر  براي  زمان  آن  تا  تحقیقات  و 
انجام  با بافت شهرها  ارتـباط  و بدون درنظر گرفتن حرایم بناها و 
بسیار  آن ها  ارزش  و  آثار  و عظمت  اهمیت  با  مقایسه  در  و  گرفته 
به  امور  رساندن  انجام  به  برای  رو،  این  از  است.  پراکنده  و  ناچیز 
از  برخورداری  کار،  شروع  براي  باشد  مقدمه اي  حداقل  که  نحوي 
زمان بندي، نیروي انساني کارا، اطالعات زیربنایي و امکاناتي در حد 
کارگروهي ضروري به نظر مي رسید. همچنین ایجاد ارتباط منطقي 
میان مطالعات و تحقیقات مربوط به شناخت و معرفي آثار معماري 
در شهرها و محوطه هاي باستاني در مناطق مختلف کشور مستلزم 
تدوین و آزمودن روش مشخصي براي پژوهش ها بود، به ویژه  که در 

آن زمان هنوز از هیچ نوع ابزار دیجیتالي استفاده نمي شد.
سازمان  فني  در شوراي  پیشنهادهایی  ارائۀ  و  مسئله  از طرح  پس 
و هماهنگي هایي با دانشکدۀ معماري دانشگاه شهید بهشتي، مقرر 
به  توجه  با  موجود،  رولوه هاي  تکمیل  و  بناها  مرمت  در  که  شد 
دیدگاه های سازمان میراث فرهنگي، از نیروي دانشجویي دانشکدۀ 
معماري کمک گرفته شود. در مورد بافت هاي تاریخي و ارزشمند 
شهرها، که به سرعت راه فرسوده شدن را می پیمود و تا آن زمان 
مورد بی توجهی دفاتر آثار تاریخي و سازمان حفاظت آثار باستاني 
در  پژوهشي  اول  مرحلۀ  در  که  کردم  پیشنهاد  بود،  شده  واقع 
بناهاي شهر کاشان به عنوان یک شهر تاریخي نمونه  آثار و  مورد 
بافت تاریخي درون حصار سلجوقي  و موقعیت آن ها در محله ها و 
نیز  پیشنهاد  این  پذیرد.  انجام  آن  اطراف  تاریخي  بخش هاي  و 
امید  این  به  شد  آغاز  کار  ترتیب  بدین  گرفت.  قرار  تصویب  مورد 
با ارزش معماري و شهرسازي  از میراث  انتظام یافته اي  که مجموعۀ 

کشورمان گردآوري و ارائه گردد.
هم زمان گروه معماري و مرمت در دانشکدۀ معماري شهید بهشتي 
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فرهنگي  میراث  سازمان  با  پیوسته  صورت  به  که  شد  تشکیل 
همکاري داشت.براي بازدید محالت و گذرها و خانه ها و سایر ابنیۀ 
شهرهاي  و  کاشان  به  دانشجویان  و  استادان  با  سفرهایی  تاریخي 
مشابه داشتیم. در اوایل دهۀ هفتاد، دانشجویان خانه هاي کاشان را 
کامل تر کردند و ۱7 محلۀ شهر کاشان )درون حصار( که متعلق به 
آخر دورۀ قاجار و پهلوي اول بود به دانشجویان دورۀ مرمت شهري 
سپرده شد. این روال همچنان ادامه یافت، مخصوصاً در زمینه رولوۀ 
بناها که روي نقشۀ بافت شهرها مکان یابي و مشخص مي شد. بدین 
اولین  شدکه  گنج نامه ها  انتشار  به  موفق  معماري  دانشکدۀ  ترتیب 

جلد آن خانه هاي کاشان است.
تاریخی  آثار  زیبایی شناختی  و  هنری  شناخت  شد،  گفته  چنان که 
معماری  اثر  هر  نمی شود.  میسر  صرف  تاریخ نگاری  با  معماری  و 
اقتصادی،  جغرافیایی،  اقلیمي،  شرایط  فضایی  تبلور  می توان  را 
هر  تاریخی  تحوالت  و  آن  به  وابسته  جامعۀ  فرهنگی  و  اجتماعی 
مقطع دانست. در اکثر پژوهش ها و بررسی هایی که در گذشته در 
فقدان  است  تاریخی کشورمان صورت گرفته  و  آثار معماری  مورد 
به  تنها  موارد  از  بسیاری  در  و  می شود،  احساس  دیدگاهی  چنین 
ترسیم نقشه ها و ثبت تقویم زمانی پیدایش اثر و حداکثر تحسین 
جنبه های زیبایی شناختی یا فنون ساختمانی به کار رفته در آن اکتفا 
مقطع  نشان دهندۀ  تاریخی  نظر  از  بنا  هر  آن که  حال  است.  شده 
نظرکالبدی  از  و  تاریخ  پویای  و  به هم پیوسته  روند  از  مقاطعی  یا 
منعکس کنندۀ شرایط جغرافیایی ـ اقلیمی و فضایی است که در آن 

قرار گرفته است.
بنابراین هر اثر تاریخی، از جزئی از یک بنا تا یک مجموعۀ تاریخی، 
و مفهوم  معنا  بیانگر  ارائه کرد که  و  بررسی  به طریقی  را می توان 
برجامعه و فضای فرهنگی زمان آن  تبلور روح حاکم  و  نماد  و  اثر 
باشد. تنها در این حالت است که می توان شرایط و امکانات حیات 
آن  نابودی  و  فرسودگی  از  و  را جست وجو  آن  به  دوباره  بخشیدن 

جلوگیری کرد.
تکامل  و  توسعه  و  شکل گیری  روند  بررسی  ضرورت  رو،  همین  از 
بعد  خصوصاً  تاریخ  بستر  در  کاشان  شهر  تاریخی  ارزش مند  بافت 
از اسالم احساس شد و مسیر مطالعات به مرور به بررسی مجموعۀ 
شرایط و عوامل مؤثر در شکل گیری بافت و تداوم آن تا عصر حاضر 

کشانیده شد. 

تاریخی  آثار  با  من  آشنایی  ثمرۀ  شماست  روی  پیش  که  کتابی 
شگفت انگیز کشورم، زمینه هاي فکري خانواده ام، ورودم به دانشکدۀ 
شناخت  به  عالقه ام  و  معماري،  رشتۀ  خصوصاً  و  زیبا  هنرهاي 
بافت هاي تاریخي و با ارزش شهرهاي ایران است و به سفارش هیچ 
کارفرمایی انجام نگرفته است. با چندین بار مرور تاریخ این مرز و 
بوم به قلم افرادي که آنان را معتبر مي شمردم، سفرهاي بسیار در 
زمان دانشجویي و بعد از آن، تجزیه و تحلیل عمیق و موشکافانۀ هر 
از چند  با استفاده  از جهات مختلف و  آنچه می دیدم و می خواندم 
روش تحقیق، و مطالعۀ تاریخ کشورهاي همجوار، که همه با آرامش 
و تعمق در طی چند دهه و در کنار وظایف شغلی ام صورت گرفت، 
و نهایتاً جمع بندي آن ها به نتایجی دست یافتم که در این کتاب 

ارائه شده است.
فریور  بهرام  مهندس  کتاب  علمی  ناظر  از  می دانم  الزم  این جا  در 
مرا  این کتاب  تألیف  از سایر عزیزانی که در  و  ویژه  صدری تشکر 
فرید،  فتانه  مهندس  عبدالهی مهر،  انسیه  مهندس  کردند،  یاری 
کنم.  قدردانی  ابوالحسنی،  مریم  و  مسعودی  افشین  مهندس 
در  شیرازی  آیت اهلل زادۀ  باقر  دکتر  شادروان  که  زمانی  تا  همچنین 

قید حیات بودند، همواره از راهنمایی های ایشان بهره مند بودم.
سخن آخرم با دانشجویان عزیزم و همۀ پژوهشگران این است که 
واقعیت ها  بیان  به  از دیدگاه خود  نویسنده ای  است که هر  درست 
گوشه هایی  همیشه  واقعیت ها  “در  دانست  باید  ولی  مـی پردازد 
این  ما کشف  هنر  و  است  نظر  از  پنهان  ظاهر  در  که  است  نهفته 
حقایق پنهان است”. عبارت دیگر “در پشت هر واقعيت حقيقتی 
مبتنی بر جوهر ذات نهفته است كه ما بایستی آن را كشف 

كنيم”.

پژوهشگر و نگارنده: 
ثریا بیرشک
بهار ۱۳۹6
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باال: نقشۀ۱. ورود اقوام آریایی به فالت ایران در 22۵۰ ق م 
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...

باال چپ: نقشۀ2. ورود اقوام آریایی به فالت ایران در ۱6۰۰ ق م 
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...

پایین چپ: نقشۀ۳. ورود اقوام آریایی به فالت ایران در ۵6۰ ق م 
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...

پيشـينه 	¡

و  داشته  وسیعي  بسیار  گسترۀ  اعصار  و  قرون  طی  در  ایران  فالت 
تمدنی با قدمت بیش از هفت هزار سال را در خود جاي می دهد که از 
دو سوي شرق و غرب با تمدن هاي بین النهرین و تمدن دره هاي سند 
و پنجاب و حتي چین در تعامل قرار داشته و در چند دورۀ تاریخي 
نیز با تمدن هاي هلنیستي )یونان قدیم( و بیزانس و روم شرقي هم مرز 

بوده است.
اقوام آریایی، شاخۀ»کاسیت ها« از سواحل دریای کاسپین به طرف 
جنوب حرکت کرده اند و در کوه های زاگرس مستقر شده  وسپس به 

لرستان رفته اند. 
این تمدن تا دورۀ هخامنشیان دوام یافته است. در نوشته های آشوری 
را  آن ها  ایالمی ها  و  معروف اند  »کاشو«  »کاشهو«یا  به  اقوام  این 
»کوسی« یا »کاسی« نامیده اند که قدیم ترین نام مشابه با نام امروزی 

کاشان است )نقشۀ۳-۱(.
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در هیچ یک از متون منتسب به این دوره از شهری به نام »کاشان« 
نام برده نشده است. آنچه مسلم است نام معرب شدۀ کاشان در دورۀ 
قرن  به  متعلق  اسالمی۱  و جغرافیای  عربی  معتبر  متون  و  اسالمی 
سوم و چهارم هجری با عنوان »َرستاق قاسان« یا »َرستاق قاشـان« 
آمده  و »جرم قاسان2« می شده  بخش »صرد  قاسان«  دو  که شامل 
است و این دو روستا یا »رستاق« در حد فاصل توابع اصفهان و قم 
و جزو ناحیه ای بوده که به »چهل حصاران« اصفهان معروف بوده 
این  در  زیرا  است  بررسی  قابل  تسمیۀ»چهل حصاران«  وجه  است. 
منطقه قلعه هاي کشاورزي متعددي دیده شده است که در ادامه به 

آن پرداخته خواهد شد.

۱- تاریخ قم، تاریخ اعثم کوفی، االعالئق النفیسه، مسالک الممالک ابن خرداد به
2- سردسیر کاشان و گرمسیر کاشان )تاریخ قم(

رستاق قاسان، که شامل چندین قریه و آبادی بوده است، بعد از ظهور 
اسالم مدتی تحت حاکمیت اصفهان و سپس قم قرار داشت و بعدها 

بنابر اهمیت و خصوصیات خود مستقل شد. 
این منطقه پس از تحوالت سال های بحرانی اولیه، به سرعت رو به رشد 
و توسعه گذاشت. در زمان خالفت عباسیان، به ویژه در دوران آل بویه، 
با توسعۀراه های بازرگانی کشور، مانند بسیاری دیگر از شهرهای فالت 
ایران رشد کرد و مقام شهری به خود گرفت و در دوران سالجقه 
از اعتالی این دوران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

کالبدی برخوردار گردید )نقشۀ۹-4(.

نقشۀ4. امپراتوری ایران در سال 4۰6م )دورۀ ساسانیان(
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...
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)جادۀ ابریشم به همراه مسيرهای اصلی تجارت ميان شرق و غرب تا قرن ۱6م/۱0ه (

نقشۀ ۵. امپراتوری ایران در سال ۵28 م
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...

نقشۀ6. امپراتوری ایران و بیزانس )روم شرقی( در 
قرن هفتم میالدی مقارن با ظهور اسالم 
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...
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نقشۀ7. ایران و امپراتوری بیزانس پس از ظهور اسالم در قرن اول و دوم هجری
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...

محدودۀ جغرافيایي 	¡

دشت کاشان در دامنۀ شمال شرقی و شرق سلسله جبال مرکزی 
احتماالً  نمک کاشان، که  دریاچۀ  است.  قرار گرفته  ایران  در فالت 
باقی ماندۀ دریاچۀ خشک شدۀ ساوه است، در شمال شرقی این منطقه 
واقع شده است. سلسله جبال مرکزی، که امتداد ارتفاعات مرکزی 

ایران است، از این دشت می گذرد و تا اردستان امتداد می یابد.

دشت کاشان از شمال به گرمسار و دریاچۀ  قم و شهرستان قم، از 
شمال غربی به قم، از غرب به محالت، از جنوب به نطنز و اصفهان، و 
از شمال شرقی و شرق به کویر نمک محدود است )نقشۀ ۱4-۱۰(. 
دیوارۀ عظیمی از شن و ریگ، که به »بندریگ« موسوم است، در حد 
فاصل دشت تا کویر مرکزی قرار دارد و همواره توده هایی عظیم از 

غبار و ماسه و بادهای کویری را به سوی این منطقه روان می سازد.
قلل معروف سلسله جبال مرکزي عبارت اند از:
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نقشۀ8. ایران در سال ۱۰28م )دورۀ آل بویه( 
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...

نقشۀ۹.  ایران در سال ۱۰7۱م )دورۀ سالجقه( 
منبع: مک ایودی، تاریخ ایران و ممالک...
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نقشۀ۱۰. نقشۀ قدیم   
کاشان در مسیر 

شاه راه های جنوب و 
جنوب شرقی کشور 

منبع: مرآت البلدان، ج 4  

نقشۀ۱۱. موقعیت کاشان در ایران  
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نقشۀ۱2. موقعیت فعلی راه های کاشان و استان اصفهان )۱۳۹۰(
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نقشۀ ۱۳. موقعیت کاشان در استان اصفهان  �

نقشۀ۱4. شبکه ارتباطی راه های اصلی و منطقه ای دشت کاشان
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-  قلۀ شرق نیاسر 
-  قلۀ جنوب قریۀ برزوک

-  قلۀ هفت کتل در شرق قریۀ خنب
-  قلۀ کرکس در غرب نطنز که بلندترین قلۀ این منطقه است و 

۳8۹8 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
منطقۀ قاسان به روایت متون تاریخي  	¡

مختصات منطقۀ قاسان در تاریخ کاشان )مرآت القاسان( به تفصیل 
شرح داده شده و کلیۀآبادی های این محدوده شامل دو رستاق سرد 
قاسان )صرد قاسان( و گرم قاسان )جرم قاسان( یا به عبارتی سردسیر 
کاشان و گرمسیر کاشان با ذکر فواصل و عوامل جغرافیایي  عیناً در 

آن ذکر شده است.
مرآت القاسان از جملۀ منابع تحقیقی در زمینۀ اطالعات تاریخی و 
جغرافیایی نقاط و شهرهای مختلف منطقۀ کاشان یا دشت کاشان 

است که در اواخر دوران قاجاریه تألیف شده است. 
)در  قاسان  ناحیۀ  اقلیمی  موقعیت  و  جغرافیایی  حدود  این جا  در 
مطابقت با مشخصات محدودۀ جغرافیایی شهرستان کاشان امروزی( 
بر مبنای اطالعات جمع آوري شده از متون جغرافیای تاریخی مثل 
و همچنین وضعیت  معتبر  متون  و دیگر  تاریخ طبری  و  قم  تاریخ 

موجود دشت کاشان به اختصار بیان می شود.
کاشان  در شمال شهرستان  ازقریۀ شوراب  از شمال  قاسان  منطقۀ 
شروع می شود و از منتها الیه غربی دریاچۀ نمک کاشان تا چهار طاقی 
ساسانی ادامه می یابد؛ از شرق از بخش کویرات تا ابوزید آباد به طرف 
جنوب؛ از جنوب تا سرحد قریۀ قهرود و از جنوب غربی و غرب به 
طرف کوه های گرگز؛ از منتها الیه جنوبی بخش قمصر و قریۀ برزوک، 
از حد جنوبی کوه های اردهال تا قریۀ قالهر و درب جوقا و تا حد شرقی 
شهر نراق؛ و از شهر نراق به طرف شمال تا حد شمالی قریۀ رهق و 
وادقان تا مزرعۀ کیخسرو و حد قریۀ شوراب امتداد دارد. این محدوده 

قسمتی از ناحیۀ چهل حصار یا چهل حصاران اصفهان است.۱
می شود:  تقسیم  قسمت  سه  به  اقلیمی  شرایط  نظر  از  منطقه  این 
۱- برای جمع آوری این اطالعات، از هر شهر یک فرد مطلع و اهل تحقیق انتخاب می شد. 
درمورد شهر کاشان پرسش هاییاز مرکز برای حاکم وقت کاشان ارسال شد که عبدالرحیم 
کالنتر ضرابی متخلص به »سهیل«پاسخ آن ها را در قالب کتابی به نام مرآت القاسان گرد 
آورد. این کتاب در سال ۱۳۳۵ به کوشش ایرج افشار و با عنوان تاریخ کاشان منتشر شد.

2- برای توضیحات بیشتر در این زمینه، نک. بخش های »کاشان در دوران ساسانیان« و 
»قالع کاشان«.

منطقۀ کوهستانی، منطقـــۀ جلگه ای، و منطقۀ کویری.
در تقسیمات جغرافیای تاریخی در دوران گذشته، منطقۀ کوهستانی 
با مطابقت های تاریخی همان منطقۀ»سردقاسان« یا سردسیر کاشان 
و منطقۀ کویری همان منطقۀ»جرم قاسان« یا گرمسیرکاشان است و 
در حد فاصل این دو منطقۀ جلگه ای قرار دارد که شهر کاشان در آن 

واقع شده است)نقشۀ۱۵(.
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نقشۀ۱6.موقعیت تپه های سیلک نسبت به 
شهر تاریخی کاشان و باغشاه فین

جغرافياي تاریخي 	¡

دشت کاشان یکی از قدیم ترین مراکز شناخته شدۀ استقرار انسان در 
فالت ایران یعنی تپه های »سیلک« را با بیش از 6۰۰۰ سال تاریخ در 

خود جای داده است )نقشۀ ۱6(.
آثار و شواهد به دست آمده از این تپه هاو نتایج حفاری های آن در 
مجموع نشان دهندۀ این است که در منطقۀ کاشان، انسان برخوردی 
آگاهانه و سازنده با محیط زیست و فضا داشته است.تصاویری متعلق 
به دهۀ ۱۳۵۰ شمسی تپه های سیلک و فضاهای داخلی و خارجی 

باغشاه فین کاشان را نشان می دهد )تصویر 8-۱(. 
اخیراً نزدیک نیاسر کاشان غاري کشف شده که به نظر باستان شناسان 
مربوط به هزارۀ اول پیش از میالد است. کهن ترین آتشکده متعلق 
به دورۀ ساسانی بر روی تپه ای در فاصلۀ4۰ کیلومتری شمال غربی 

کاشان،در نیاسر، جلوي چشمۀ آبي بنا شده است. 
آتشکده های نیاسر، نطنز و خرمدشت شواهدی عینی دال بر وجود 
اسالم،  از  قبل  دوران  در  منطقه  این  در  جمعیتی  و  زیستی  مراکز 

خصوصاً دورۀ ساسانیان، است.
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تصویر۱.تپه های سیلک)دهۀ۱۳۵۰ شمسی(

تصویر2.  ورودی باغ شاه فین 
کاشان، قبل از مرمت)دهۀ۱۳۵۰(
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تصویر۳. محوطۀ خارجی باغشاه فین کاشان )دهۀ۱۳۵۰(
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تصویر4. محوطۀ خارجی باغشاه فین کاشان )دهۀ۱۳۵۰(
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تصویر7. فضای داخلی باغشاه فین کاشان )دهۀ۱۳۵۰(تصویر6. محوطۀ داخلی باغشاه فین کاشان )دهۀ۱۳۵۰(
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تصویر7. فضای داخلی باغشاه فین کاشان )دهۀ۱۳۵۰(

تصویر8. حمام فین قبل از مرمت،باغشاه فین کاشان)دهۀ ۱۳۵۰(
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ویژگي هاي جغرافيایي و آب و هوایی۱  	¡

آب و هوا
آب و هوای دشت کاشان گرم و خشک کویری و شرایط اقلیمی آن 

بر دو نوع است:
تابستان های  با  خشک،  نیمه  و  خشک  کوهپایه،  اقلیمی  شرایط   -

معتدل و زمستان های سرد
- شرایط اقلیمی دشت بیابانی، با تابستان های بسیار گرم و زمستان های 

نسبتاً معتدل
زمین های کشاورزی

در بستـر طبیعی دشت کاشان مسیل هایی قـرار دارد که از سلسله 
شده اند.  کشیده  کویر  سمت  به  آن  غربی  جنوب  و  غرب  کوه های 
شیب طبیعی زمین در این دشت از جهت غرب و جنوب غربی بـه 
سمت شرق و شمـال شرقـی است و رسوب هاي ناشی از سیالب ها 
و رگبــارهای فصلی در دامنه ها و کوهپایه ها، زمین های کشاورزی 

مستعدی را در دشت کاشان به وجود آورده است.
چشمه ها 

دشت کاشان وابسته به منابع آب های زیرزمینی است. چشمه های 
طبیعی، در نقاط بسیاری،مراکز زیستی و مجموعه های جمعیتی اعم 
از شهرها و آبادی های کوچک )قلعه ها( را در کنار خود شکل داده اند. 
باریکرسف، میالجرد، کرش،  باال،  نابر، جهق  نیاسر،  فین،  سلیمانیۀ 
ابیانه، و پنداس از جملۀچشمه های معروف این منطقه هستند. تعداد 

زیادی چشمۀ دیگر نیز در کوهپایه های منطقه وجود دارد.
رودخانه ها

بر اثر قلت بارندگی، جزرودخانه های کوچک قمصر و قهرود که دو سد 
با سنگ و ساروج بر روی آن ها ساخته شده است، رودخانۀ شاخص 

دیگری در شهرستان کاشان جریان ندارد.
دو رودخانۀ خنب و سوکچم نیز مختصری آب دارند و بقیۀ رودخانه ها 
مانند دهنار، سار، وادقان، َکلَه،اردهار، نابر، جهق، و تتماج در بیشتر 

ایام سال خشک اند.
استخرها

به دلیل کمبود آب در منطقه،در اغلب مزارع و روستاهای کاشان،با 

۱ - ضرابی، تاریخ کاشان.

استفاده از مصالح بنایی مثل آجر و سنگ و آهک، استخرهایي به 
ساخته  مزارع  و  باغ ها  آبیاری  برای  آب های سطحی  ذخیرۀ  منظور 

می شود.
آب انبارها

در شهرهای گرمسیری و کویری، وجود آب انبارها و برکه های آب در 
اطراف و داخل شهرهاجنبۀ حیاتي داشته است. 

معموالً در سطح شهر و مرکز محله ها آب انبارها را در کنار مساجد و 
در راه های بین شهری و بین آبادی ها در کنار کاروانسراها می ساختند.

قنات ها
قنات هاي کاشان از جهت غرب، جنوب و جنوب غربی کوهپایه هاي 
اطراف به طرف شهر حفر شده اند و پس از تــأمین آب آشامیدنی 
شهر و آبیاری اراضی مزروعي داخل بافت شهر، به بیرون شهر جریان 

می یابند و به اراضی مزروعی آن مناطق آب می رسانند. 
به طور کلی، حفر قنات ها در دشت کاشان از دیر باز به طریقی بوده 
است که آب آنها پس از مشروب ساختن شهر کاشان به زمین های 

آبادی های آران، بیدگل و نوشاباد برسد. 
شهر(  )روستا  کوچک  شهرهای  صورت  به  هم اکنون  قریه  سه  این 

درآمده اند.
در مسیر قنوات در داخل شهر مکان هایي است که با پله به رختشوي 
خانه ها می رسید. در محلۀ پنجه شاه، در مسیر مدرسۀ سلطاني یکي از 

این رختشوي خانه ها  قرار دارد.
سير تحوالت تاریخي 	¡

در هیچ  یک از منابع و متون تاریخی مربوط به دوران پیش از اسالم، 
خصوصاً دورۀ ساسانیان، از شهر یا روستایی به نام کاشان نام برده 
نمی شود.به دالیلی این احتمال وجود دارد که در فاصلۀ زمانی بعد از 
تمدن سیلک تا دوران ساسانیان و صدر اسالم، جمعیت منطقۀ کاشان 
)سردسیر کاشان و گرمسیر کاشان( در روستاها و آبادی های منطقه، 

در قلعه ها و به صورت پراکنده زندگی می کردند. 
کاسان یا کاشان به یک ناحیه بین قم و اصفهان اطالق می شده که 
بعد از اسالم لفظ معرب شدۀ آن مصطلح شده است، و قم دروازه اي به 

نام کاشان یا قاشان داشته است.
یا روستاي فین، به دلیل وجود چشمه سلیمانیۀ فین در 6  آبادي 
کیلومتری غرب کاشان، نزدیک ترین آبادی مهم به محل اولیۀ شهر 
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کاشان )مرکز شهر فعلی کاشان( بوده است. 
شبکۀ راه های منطقۀ دشت کاشان، خصوصاً ارتباط با راه کاروان روی 
اصفهان، اهمیت خاصی به آن می بخشید. قدیم ترین مأخذی که در 
آنرا  »فین:  است:  قم۱  تاریخ  است  رفته  کاشان سخن  و  فین  از  آن 
بشتاسف]گرشاسب[ بنا کرده، در آن وقت که با ارجاسف ]افراسیاب[ 
ملک ترک کارزار کرد و کاریزهای آن دیه را به اشارت ملک جم بیرون 
آوردند و بسیار آب اند و این دیه از قاسان اصفهان است« )ص 77(. 
بدین ترتیب، روستای فین در مقاطع مختلف تاریخ همواره از آبادانی 

برخوردار و پذیرای جمعیتی بوده است. 
جواب گوی  فین  چشمۀ  که  روستا  توسعۀ  بعدی  مراحل  در  سپس 
نیازهای مازاد جمعیت آن نبوده است، بر حسب نیاز به آب و زمین 
بیشتر، جمعیت از دامنۀ کوه به داخل دشت )ناحیۀ جلگه ای شهرستان 
کاشان( کشیده شده و در کنار راه اصلی در دامنۀ کوه های غربی و 
جنوبی و همچنین در مسیر رودخانه های قمصر و قهرود و در داخل 
حصارها و قلعه هاي کشاورزي ساکن شده و براي حراست از خود در 
برابر حمله و هجوم قبایل صحرانشین، مجتمع هاي زیستی جدیدی 
ایجادکرده است. این جمعیت، عالوه بر استفاده از آب چشمۀ فین به 
صورت مجزا،با حفر قنوات، آب آشامیدنی و زراعی مورد نیاز خود را 
یا »قاشان« معرب شدۀ »کاسان«  تأمین کرده است. لفظ »قاسان« 
یا »کاشان« است و ظاهراً در زمان ساسانیان قاسان یا کاشان وجود 
یک  بلکه  است  نمی شده  اطالق  آبادی  یا  شهر  یک  به  ولی  داشته 
محدودۀ جغرافیایی را به این نام می شناخته اند که ما بیشتر از آن با 
عنوان »دشت کاشان« یاد مي کنیم. این محدوده به روایت تاریخ قم 
آبادي ها و قلعه ها و دیه هاي زیادي داشته است با نام هایی که اغلب 
ریشه در زبان پهلوي و زبان هاي رایج در دوران پیش از اسالم دارند، 
)انوشیروان آباد(،   نوشاباد  ابیانه،  درام،  مشکان،  بیدگل،  آران،   شامل: 
اسامی  کلیۀ  و  خورشید(2  )دشت  خوردشت  یا  خرمدشت  گبر آباد، 
منطقه که پیشوند خور و حور دارند که هر دو درزبان اوستایی به 

معنی خورشید است. 
تاریخ قم دربارۀ نیاسر، فین و چندین آبادی دیگر این منطقه که در 
دورۀ ساسانیان به دستور بزرگان این سلسله بنا شده شرح مفصلی 
می دهد. عالوه بر این، از نام های آن ها می توان پی برد که قدمت این 
۱ - تاریخ قم تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی در اواخرقرن چهارم هجري یکي از 
معتبرترین متون تاریخي است. از متن هاي قرون آغازین هجري چیزي در دسترس نیست.

2-  طي هزار و اندي سال اسامي دشت کاشان، که زرتشتي نشین بودن آن را مي نمایانده، 
صورت اسالمي یافته است؛ مثاًل خورمدشت به معناي دشت خورشید به خرمدشت تبدیل 

شده است.

آبادی ها به پیش از اسالم می رسد.توضیح بیشتر در بخش مربوط به 
وجه تسمیۀ کاشان ارائه شده است.

وجود آتشکده در کنار چشمه ها و ارتفاعات، نظیر آتشکدۀ نیا سر در 
نیاسر کاشان و آتشکدۀ خرمدشت در کوهپایه و جلگۀ کاشان، نشان 
این منطقه در دوران ساسانیان زرتشتی نشین و دارای  می دهد که 
اهمیت بوده است.در ذکر دلیل اهمیت این منطقه مي توان به جنگ 
نهاوند در سال 2۱ هجری اشاره کرد که حــدود 2۰ هزار سرباز از 

ناحیۀ قم و کاشان در آن شرکت داشته اند )تاریخ اجتماعی کاشان(.
در دوراني که از کاشان و قم اسم و اثری نبوده، در آن ناحیه قلعه ها و 
حصار هاي متعددی وجود داشته که هر یک به اسمی معروف است و 

در بخش مربوط به قالع کاشانبه آن پرداخته خواهد شد. 
این ناحیه احتماالً به دلیل داشتن قلعه های زیاد به »چهل حصاران« 
مشهور شده است. حتی گفته اند که چهل حصاران نام قدیم کاشان 
بوده است. این ناحیه در حاشیۀ غرب و جنوب غربی دریاچۀ نمک 
است.  واقع شده  قم  و جنوب  اصفهان  فاصل شمال  کاشان در حد 
جغرافیای  متون  از  هیچ یک  در  حصاران  چهل  مشخص  محدودۀ 

تاریخی ذکر نشده است.
ممکن است به دلیل وجود قلعه های متعدد در دامنه ها و کوهپایه های 
غربی دریاچۀ نمک و نواحی جلگه ای حد فاصل کویرات )بندریگ( و 
سردسیرات، که به روایت مرآت القاسان به صد قلعه۳ نیز می رسیده 
است، چنین نامی گرفته باشد. قدمت برخی از این قالع، بنا بر اسامی 
و  روایات مربوط به ساخت آن ها در تاریخ قم، به پیش از ظهور اسالم 
که  دارد  منطقه  در  جمعیت  پراکندۀ  توزیع  از  حکایت  و  می رسد 
می تواند به دلیل وجود چشمه های متعدد در کوه ها و دامنۀ آن ها 

باشد. 
و  )سردسیر  جــــرم قاسان  رستاق  و  سرد قاسان  رستاق  آبادي  دو 
گرمسیر کاشان(، که بنا به روایت تاریخ قم بدواً در منطقه جدا ازهم 
ولی در توالی یکدیگر بوده اند، بعد از ظهور اسالم بنابر مصلحت زمانه و 
لزوم تمرکز جمعیت مسلمان در یک نقطۀ جغرافیایی، اهمیت خاصی 
پیدا کردند. زیرا برای کسب امتیازاتی از حکومت مرکزی، این آبادی 
که استعداد بیشتری داشته در سطح منطقه بزرگ تر شده و به صورت 
متمرکز درآمده و از پرداخت خراج یا جزیه به حکومت مرکزي معاف 
گردیده است. همین مأخذدر مورد فین می نویسد: »این دیه از قاسان 

۳ - معموالً تعداد زیاد را با عدد چهل یا صد بیان مي کردند.
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اصفهان است.«
همانطور که قباًل نیز اشاره شد، ناحیه ای که در آن دوران به »قاسان« 
نمک  دریاچۀ  غربی  جنوب  و  غرب  قسمت  در  است،  بوده  معروف 
کاشان قرار دارد. این دریاچه با توجه به نظریه هاي زمین شناختی و 
اقلیمی منطقه، باقی ماندۀ دریاچۀ خشک شدۀ ساوه است که »کاسه 
رود« یا »کاس رود« نامیده می شده است. روایتی در این زمینه وجود 
دارد که دریاچۀ ساوه )کاسه رود( مقارن تولد حضرت پیامبر اکرم 

)ص( خشک گردیده است.
به هر حال کاشان در طول تاریخ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با اصفهان قرار داشته 

است و در بسیاری از مصائب با آن هم سرنوشت بوده است. 
نقش و عملکرد این شهردر منطقه و کشور، بعد از اسالم و خصوصاً از 
دوران صفویه به بعد، تحت تأثیر و نفوذ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
اصفهان شکل گرفته است. در زماني که اصفهان پایتخت بوده، کاشان 
اولین جایگاه شهري را در کنار اصفهان داشته است به طوري که 

بیشتر اوقات میهمانان شاهان در کاشان اسکان مي یافتند.
آبادی ها 	¡

قرار  چشمه ها  کنار  در  معموالً  کاشان  دشت  آبادی های  قدیم ترین 
تاریخی  جغرافیای  معتبر  متون  درکهن ترین  آن ها  نام  و  گرفته اند 
نظیر تاریخ قم، البلدان، و مسالک الممالک آمده است. مهم ترین آن ها 
عبارت اند از: فین، راوند، آران، بیدگل، نوش آباد، نیاسر، ورزآباد، نشلج، 

مشکان، و درام.
اطالعات تاریخی در این زمینه بسیار اندک است و آنچه موجود است 
نیز در مواردي با متون دیگر انطباق ندارد و پاره ای هم افسانه گونه 

است.
بسیاری از نام ها احتماالً بر اثر تغییرات خط و زبان و محدودیت ها 
و تحوالت فرهنگی صدر اسالم از بین رفته است. برخی نیز بنا بر 
شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به زبان عربی برگردانیده یا معرب 

شده است.
در این جا سعی بر این است که با استفاده از معتبرترین منابع و مآخذ، 
به شناختی کلی از خصوصیات منطقه و وقوف اجمالی برجغرافیای 

تاریخی آن دست یابیم.
هریک از آبادی های دشت کاشان وجه تسمیه ای دارد که برحسب 

مشابهت  با اسامی و جریان هاي تاریخی به ذکر آن می پردازیم. در 
با  قم  درتاریخ  که  »فین«،  و  »نوشاباد«  »نیاسر«،  آبادی های  مورد 
عنوان »نیاستر«، »اَنوشاباد« و »دیه فین« از آن ها یادمی شود، تالش 
حدودی  تا  آن ها  اولیۀ  وبنای  احداث  چگونگی  باتوصیف  می کنیم 
نسبت به درجۀ آبادانی و توسعۀدشت کاشان در دوران پیش از اسالم 

آگاهی پیدا کنیم.
دارند.  مشابهت  مورد  چند  این  با  نیز  آبادی ها  بقیۀ  کلي  طور  به 
همچنین واژه ها و اسامی خود گواه قدمت و بستگی آن ها به فرهنگ 

دوران پیش از اسالم است.
نیاسر

که  می نویسد:»نیاستر  چنین  نیاسر  دیه  احداث  به  راجع  قم  تاریخ 
اردشیر بابک آنرا بنا کرده است آنچنان بود که چون او از اصفهان 
باز گردید و ملک اصفهان و اشراف اهل بیت و سرهنگان او را کشته بود 
فرمود تا سرهای ایشان را در جوال ها بنهاده و همراه وی می آوردند. 

از سر آن  را دید که آب  نیاسر رسید آن چشمه  به چشمـۀ  چون 
کـوه می جوشید و به دامن آن فرو می رفت ... آن موضع را به غایت 
خوش یافت تا بدان موضع نزول کردند ... و بدین چشمه بنشست ... 
و مجلس او را با انواع ریاحین پرکردند. آفریدون گفت این ریاحین، 
ریاحین اصحاب حرب نیست ... پس بفرمود تا آن سرها که از اصفهان 
آورده بودندبرابر او بنهادند و گفت به زبان عجم هر آیینه خون  اَفرینان 
سر یعنی مجلس خود را به سرهای شجاعان و دلیران ابطال بیارایید...

پس از چند روز آن جا مقام کرد و بفرمود تا بر آن چشمه شهری بنا 
کردند با آتشکده و آن شهر را نیان سر نام نهادند و ... تخفیف کردند و 

گفتند نیاستر« )ص 77(.
بنای آتشکدۀ نیاسر که نمونۀ کامل یک چهارطاقی و گنبد ساسانی 
به  تپه،  فراز  بر  نیاسر  مربع در جوار غربی چشمۀ  زیر بنای  با  است 
جادۀ  در  و  است،  رؤیت  قابل  کاشان  از  کیلومتری  از سی  طوریکه 
مالرویی که از دلیجان به کاشان می رود، در منتها الیه جنوب غربی 

قریۀ نیاسر قرار دارد.
به  امر  از  بعد  که  است  شده  »نیاسرقاسان«  به  اشاره  قم  تاریخ  در 
احداث آن به »نیاسر«مشهور گردیده است.این امر حاکی از آن است 
که ناحیۀ مذکور از نواحی »قاسان«)معرب شدۀ کاشان( بوده و چنان 

که اشاره شد، قاسان نیز جزو نواحی اصفهان به شمار مي رفته است.
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نوشاباد
است  بوده  »اَنوشاباد«  اصل  در  که  »نوشاباد«  دربارۀ  قم  تاریخ 
می نویسد:»این دیه را بهر آن بدین نام کردند که یکی از اکاسره بدان 
ناحیت بگذشت، به چشمه ای که آن جاست فرود آمد، آن چشمه و 
موضع را خوش یافت و بفرمود تا بدان جا دیهی بنا نهادند و اَنوشاباد نام 

کردند و بنا بر کثرت بیان تا به امروزنوشاباد نامیده می شود.«
فیـن

قریۀ فین که در کنار چشمه سلیمانیۀ فین قرار گرفته است اکنون نیز 
به همین نام خوانده می شود.

تاریخ قم دیگر آبادی های این ناحیه را چنین شرح می دهد:
و  داده شده  نسبت  اکبر  قاسان  ورازبن  به  ورز آباد،  وراز آباد: همان 

ورازبن بیت آنرا بنا کرده است.
اکبر نسبت  بنای آن به دنجردبن قاسان  دنجرد: دون جرد کنونی، 

داده شده است.
هراسکان: آنرا ملک ترک )افراسیاب( پس از غلبه بر ایران بنا نهاده 

است.
آران: آنرا آران بن قاسان بنا کرده است. 

هليل: بنای آن به هلیل بن قاسان نسبت داده شده است. 
راوند: آن را راوند اکبربن ضحاک بیوراسف بنا کرده است.راوی گوید 

که بنا و عمارت راوند و آبه پس به یکدیگر مانند است.
آبروز: این دیه را بروزبن یزدجرد بنا کرد و به مرور ایام آن را آپروز 

خواندند.
بطریده: همان مشکان فعلی، در ادامه به آن پرداخته می شود.

درام: امروز به قریۀ درم معروف است.
اردهار: یا ازدهار که همان اردهال است و اهالی کاشان و اطراف به 

آن مشهد نیـــز می گویند.
از دیگر آبادی های این منطقه مي توان ازالجوشقان یا جوشقان، نشلج، 

نصرآباد، دهنار، قالهر و نراق نام برد.
می کند  توصیف  را  اصفهان  که  هنگامی  البلدان  کتاب  در  یعقوبی 
در مورد دو روستای سرد قاسان و جرم قاسان می گوید: »اشرافی از 
از قبیلۀ حمدان در آن دو  از اهل یمن  از عرب  کشاورزان و قومی 
سکونت دارند و این دو روستا حد فاصل میان توابع اصفهان و قم 

است...«
اصفهان  مردم  از  که خود  النفیسه  االعالئق  کتاب  مؤلف  رسته  ابن 

است ضمن توصیف روستاهای اصفهان می نویسد:»ولها من الرساتیق، 
رستاق سرد قاسان و جرم قاسان« )ص 247(.

مفضل بن سعد مافروخی در قرن پنجم هجری در کتاب محاسن 
ابروز، درام )درم(،  از جمله هراسکان،  آبادی های کاشان  از  اصفهان 
کرمند، ازدهار)اردهال(، قالهر، اِسفید آب )سفیداب(، موغار و روستای 

سردسیر کاشان و روستای گرمسیر کاشان نام می برد )نقشۀ۱7(.
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     نقشۀ۱۷.نقشۀ كاشان، توسعۀ اوایل دهۀ 
۱3۷0 شمسی
منبع: شهرداری كاشان
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قالع  	¡

در فاصلۀ ناحیۀاصفهان تا محدودۀ قم، قلعه های زیادی وجود داشته 
است که هنوز هم تعدادی از آن ها پابرجاست ولی اغلب مخروبه یا در 

شرف تخریب هستند.
به طور کلی،در دوران هاي مختلف، مردمانی که در فالت مرکزی ایران 
زیسته اند،چه در دامنۀ کوه های مرکزی و چه در جلگۀ کاشان، اغلب 
به کشت و کار مشغول بوده اند و برای حراست از خود در برابر تاخت و 
تاز قبایل صحرانشین  ، قلعه های مستحکمی بناکرده و در مواقع حمله 

در داخل آن ها پناه گرفته و مقاومت کرده اند.
 به روایت تاریخ کاشان )مرآت القاسان( در این ناحیه شاید حدود صد 
قلعه وجود داشته و احتماالً از همین رو به »چهل حصاران اصفهان« 
معروف بوده است )ص ۳6(. یکی از قالع این منطقه به »چال قلعه« 
معروف است که احتمال دارد»چهل قلعه« بوده و بر اثر کثرت کاربرد 

به »چال قلعه« مبدل شده است.
این قلعه ها از باالترین نقطۀمنطقه یعنی سرحد قریۀ شوراب به طرف 
جنوب، متوالیاً در مرز ارتفاعات و کنارۀ دریاچه ای به نام دریاچۀ ساوه، 
یعنی نوار آبادی های دهنار، سن سن، مشکان، درام، و نصرآباد،تا محل 
فعلی کاشان و تا نطنز و قهرود امتداد داشته است. برخی از قلعه ها 

همچنان دارای عملکرد هستند. 
اغلب قلعه هایی که در جلگه قرار دارند قلعه های کشاورزی بوده اند 
ایمنی،  و  حفاظتی  کاربردهای  برداشتن  احداث،عالوه  زمان  در  و 
محل سکونت اهالی نیز بوده اند که روزها در مزارع اطراف قلعــه به 
کشـاورزی می پرداخته و مایحتاج خود را تا جایی که امکانات زمین 
و آب اجازه می داده تأمین می کرده اند. ولی قلعه های واقع در کوه ها و 
نواحی مرتفع بیشتر موقعیت سوق الجیشی و حالت پایگاه هاي نظامی 
راداشتند و وقتی متروکه می شدند مورد استفادۀ یاغیان و راهزنان 

قرار می گرفتند. 
بدو  در  و  اصلی  راه های  مسیر  در  نیز،  کاشان  شهر  محدودۀ  در 
شکل گیری شهر، قلعه های کوچک و نزدیک به یکدیگر وجود داشته 
و  کشاورزی  زمین  و  آب  از  بهره گیری  منظور  به  احتماالً  که  است 
دفاع یکپارچه در برابر حمالت اقوام صحرانشین در کنار یکدیگر و به 

صورت مجتمع قرار گرفته  بودند. 
و  اصلی  هستۀ  به  نسبت  قلعه ها  موقعیت  وبرحسب  شهر  رشد  با 
متمرکز  شهر و شبکۀ ارتباطات منطقه ای و بین شهری، به مرور برج 

و بارو و حصار بندی آن ها که معموالً از خشت و گل بوده فرو ریخته 
و قلعه ها در امتداد یکدیگر و در جهت گسترش شهر اغلب با همان 
نام خود به محالت شهر تبدیل شده اند. از جمله قلعه کلهران،  قلعه 
چهل دختران، قلعه سیقن یا سیقند، قلعه سرسنگ و قلعه َسرپُله که 
در حال حاضر به صورت محله هایي به همین نام درآمده اند و اثری از 

حصاربندی آن ها مشاهده نمی شود. 
هستۀ اولیه و مرکزی شهر کاشان که شامل محلۀ میدان کهنۀ فعلی 
در کنار مسجد جامع )تصویر ۹ و ۱۰( بوده است، در زمان شکل گیری 
از یک طرف به دروازه یا درب باغ۱ )نقشۀ۱8( و قبرستان مجاور آن و 
نهایتاً به راه فین و از طرف دیگر به میدان پنجه شاه و قبرستان مجاور 
آن و به دروازه قم که جلوتر از محل فعلی2 آن بوده منتهی می شده 
است. این محدوده احتماالً یک قلعه بوده که هستۀ اولیۀ شهر کاشان 

را تشکیل داده است که به طور مشروح به آن پرداخته خواهد شد.
جاللی  قلعۀ  منطقه  این  بنام  و  مشهور  قلعه های  از  یکی 
است)نقشۀ۱۹-2۱، تصویر ۱۱ و ۱2(. این قلعه در زمان جالل الدین 
و  ارگ حکومتی  عنوان  به  )46۵- 48۵ هجری(  ملکشاه سلجوقی 
باروی  و  برج  با  آن  از  و خارج  غربی شهر  در جنوب  نظامی  پایگاه 
مستحکم احداث شد و سپس با توسعه و گسترش شهر، در کنار و 

چسبیده به آن قرار گرفت.
وجود این دژ که به قلعۀنظامي جاللی معروف است حاکی از آن است 
که در قرن چهارم و پنجم هجری منطقۀ کاشان اهمیت سوق الجیشی 
خاصی داشته است، و همین طور منطقۀ اصفهان زیرا ملکشاه قلعۀ 
مشابه و مستحکمی نیزبر باالی کوه صفه متصل به اصفهان بنا کردکه 
تاریخ خالفت  به شاه دژ )قلعۀ سلطنتی( معروف بود و قزوینی در 

شرقی)فصل 4( شرح مفصلی در مورد ساختمان آن آورده است.
بی تردید، احداث چنین قالعی به طور تقریباً هم زمان جنبۀ دفاعی نیز 
داشته و این قلعه ها در فاصلۀ ری تا اصفهان نقش پادگان های نظامی 
را بر عهده داشته اند. بعد از احداث قلعۀ جاللی، در نیمۀ اول قرن ششم 
هجری، برج و باروی سلجوقی بر گرد شهر کاشان ایجاد شده و شهر به 
قلعۀ مذکور متصل گردیده است که در مبحث شکل گیری بافت شهر در 

دوران سلجوقیان به طور مشروح به آن پرداخته خواهد شد.
یا  شهر  لبه های  حد  به  مربوط  و  دارد  وجود  شهرها  از  بسیاری  »درب«در  اصطالح   - ۱
محالت می شده که بایستی به دلیل کاربرد متفاوت اراضیبه طریقی از فضای کناری جدا 

می گردیده است.
2 - منظور از محل فعلی دروازه قم، موقعیت دروازه قم یا دروازۀ حاجی جمال با توجه به 

برج و باروی شهر در قرون اخیر است.
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نقشۀ۱8. مرکز محلۀ درب باغ
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نمای داخل قلعه جاللی  

یخچال خارج قلعه جاللی  �

نقشۀ2۱. تصویر هوایی قلعۀ جاللی )۱۳۳۵(  �

تصویر۱۱. نمای داخلی قلعۀ جاللی، دیوارآب  انداز برای یخچال ها
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تصویر۱2. یخچال های داخل و خارج قلعۀ جاللی )دهۀ۱۳۵۰(

جدا از قلعۀ نظامی جاللی و قالعی که در مسیر توسعۀ شهر به آن 
منضم شده اند، قالع دیگری نیز در دشت کاشان و در حد فاصل قم 
تا اصفهان قرار داشته که نامشان در متون جغرافیای تاریخی آمده 
است و هنوز تعدادی از آن ها برجا هستند. این قلعه ها بنا بر موقعیت 
شبکۀ راه ها و ارتباطات کشوری و منطقه ای، توپوگرافی و جهت شیب 
و  مذکور  واحدهاي  به  آن  شدن  سوار  و  طبیعی  آب  میزان  زمین، 
همچنین موقعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه شکل گرفته اند. این 
خود مقوله ای است بسیار پر اهمیت که جا دارد در چار چوب شناخت 
تحوالت تاریخی آمایش فضایی منطقه، که تاکنون در کشور کمتر به 

آن پرداخته شده، مورد بررسی و تحلیل جداگانه قرار گیرد.
در این جا به ذکر اسم و موقعیت قلعه های واقع در حد فاصل قم تا 
اصفهان )به نقل از ضرابی،تاریخ کاشان( اکتفا می کنیم. چنان که گفته 
شد، برخی از این قلعه ها هنوز پابرجا هستند و عملکرد دارند و از 

برخی دیگر فقط نامی باقی مانده است.
-  قلعۀ سی ارک که به روایت مرآت القاسان همان سیلک است؛ با 
توجه به حفاری های گیرشمن، این قلعه به دلیل تعدد حصارهاي 
آن به سی ارک معروف شده که بر اثر کثرت کاربرد به سیلک 

مبدل شده است
-  قلعۀ مزرعۀ سفید آب که بین فین سفلی و مزرعۀ لتحر در 

کوهپایه قرار گرفته است
-  قلعۀ صفیه و باغشاه در سمت شرقی باغ صفی آباد؛ از بناهای 
شاه صفی و دارای برج و بارو به عالوۀ خندق در گرداگرد آن بوده 
و گنج خانۀ سالطین صفویه به شمار می رفته است؛ این قلعه را 

اشرف محمود افغان در حمالت افغان ها تخریب کرد
-  دو قلعه در دو قریۀ سن سن و دهنار

-  قلعه ای در دشت طهماسبی
-  قلعۀ ساروق در قریۀ ساروق

-  قلعۀ خرایق در مزرعۀ خرایق
-  قلعۀ دزدان در مزرعۀ ملک آباد

-  قلعۀ سول در در کوه سول در
-  قلعۀ محسن آباد در غرب نهر قریۀ طاهر آباد

- قلعۀ مورچان میان نوش آباد و علی آباد
-  قلعۀ مشکان در قریۀ مشکان

-  قلعۀ درم در مزرعۀ درم
-  قلعۀ ترشه یا ترشک
-  قالع یزدل و خراق

-  قلعۀ جه یا گه در قمصر
-  قلعۀ سفید در کنار رشته قنات مزرعۀ حاجی آباد
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-  قلعۀ فرعونی
-  قلعۀ طسمیجان

-  قلعۀ هنرفر در نزدیکی سسه و وراز آباد
در اطراف کاشان کوه های بسیاری هست که در نام آن ها کلمۀ»قلعه« 
به چشم می خورد، مانند کوه قلعه حسن، کوه قلعه، کوه قلعه کروسی، 
کوه سه قلعه، و کوه در قلعه که احتماالً به دلیل وجود قالعی بر روی 

آن ها با چنین نام هایی مشهور شده اند. 
جاده ها و راه ها ۱ 	¡

در دشت کاشان یک شبکۀ ارتباطی منطقه ای کلیۀ شهرها و آبادی ها را 
به هم متصل می گردانیده و خود به شبکۀ راه های کشور و شاه راه های 
بزرگ و اصلی وصل می شده است.درجۀ اهمیت شهرهایی که در هر 
دوره به هم متصل و مرتبط می شده و مسائل حمل و نقل مسافر و 
کاال از قبیل میزان حمل کاال و نوع کاال و تعداد مسافر تعیین کنندۀ 

درجۀ اهمیت هر راه بوده است.
همچنین به منظور حفظ و نگه داری راه ها و برقراری امنیت در آن ها، 
ایجاد تأسیساتی مانند راهداری و راهبانی و چاپارخانه مد نظر قرار 

می گرفته است.
در مجموع، راه هایی که از دوران پیش از اسالم در سطح کشور از 
جمله در مناطق مرکزی ایران وجـود داشته و راه های دیگری که از 
بعد از ظهور اسالم تا قرون اخیر با رشد یا تشکیل هستۀ بسیاری از 
شهرها توسعه یافته و به شبکۀ ارتباطی قبلی افزوده شده اند به کلی 
محو نگردیده و از بین نرفته اند. هرچند زمانی طوالنی مورد استفاده 
عنوان  به  صرفاً  و  نگرفته  قرار  مسافران  و  کاروانیان  بهره برداری  و 
داخلی  مانند جاده های  باشند،  فرعی عمل کرده  و  مالرو  جاده های 
بارز آن  و حاشیه ای کویر مرکزی، خصوصاً حاشیۀ غربی که نمونۀ 
از مرنجاب،چار طاقی، قمرود و قصر  جاده های متروکه ای است که 

بهرام می گذرد.
در صدر اسالم، با ایجاد حکومت مرکزی در بغداد و افزایش تمرکز 
قدرت، امنیت راه ها بیش از پیش تأمین گردید و کاروان ها با میل و 
رغبت بیشتری به مسافرت و مبادلۀ کاال تن می دادند.مسافران و تجار 
با کاروان حرکت می کردند و هر کاروان قافله ساالر داشت و یک مأمور 
دیده بانی جلوتر فرستاده می شد تا کاروان را از خطر مطلع کند. در 

۱ - منابع: اطلس راه های قدیم ایران، راه و رباط، سیرو راه های منطقه ای اصفهان، کاروانسراهای 
ایران

ممالک اسالمی از راه ها با دقت محافظت می شد و هر کاروان معموالً 
۱۵۰ تا 2۰۰ شتر و اسب داشت. 

راه ها  و  جاده ها  مختلف،  حکومت های  دوران  در  و  تاریخ  طول  در 
اهمیت  و  زمان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  تحوالت  برحسب 
یافتن پایتخت ها و قطب های مذهبی و سیاسی و کانون های علمی و 
فرهنگی هر دوره شکل می گرفت و همواره با میزان اعتالی فرهنگی 

و توسعه یافتگی ارتباط مستقیم داشت. 
برعکس هرگاه در دورانی از اهمیت نقاط جغرافیایی پررفت و آمد 
اهمیت  جغرافیایی  منطقۀ  یا  شهر  یک  می شدو  کاسته  دالیلی  به 
اقتصادی، اجتماعی و حکومتی خود را از دست می داد و در رکود 
چنین  ولی  می شد.  متروکه  یا  کم تردد  نیز  جاده ها  می گرفت،  قرار 
جاده هایی نیز کاماًل از نقشه محو نشده و آثار به جامانده از تأسیسات 
جانبی آن ها نظیر چاپارخانه ها، کاروانسراها و منازل بین راه بعد از 
صدها سال حکایت از توسعۀ گذشته آن ها دارد. از این قبیل راه ها 
در سراسر ایران خصوصاً در حاشیۀ کویر مرکزی و داخل آن و دشت 

کاشان بسیار مشاهده می شود. 
به طور کلی، شاه راه ها و جاده های ارتباطی عمدۀ بازرگانی و تأسیسات 
تا قرون اخیر، به  اولیۀ هجری  از قرون  آن ها در آسیا و خاورمیانه، 
طریقی با شبکۀ ارتباطی سراسری کشور مرتبط و نهایتاً هر یک به طور 
بارزی در اقتصاد و تجارت منطقۀ کاشان مؤثر بوده اند. این شاه راه های 
اقتصادی و تأسیسات آن ها را مي توان در سه گروه قرار داد:  راه های 

ارتباطی زمینی، تأسیسات بین شهری، و راه های ارتباطی آبی.
راه های ارتباطی زمینی

راه های ارتباطی زمینی شامل چند شاه راه است.
راه ابریشم: این راه از پیش از ظهور اسالم وجود داشته و از کنار 
دیوار و دروازۀ چین و مناطق شمال شرقی ایران، از طریق خراسان ـ 
ری به منتها الیه شبـــه جـزیرۀ آناتولی )اِفِسوس( وصل می شده و 
معروف ترین راه ارتباطی و اقتصادی بوده است. در قرن ششم هجری، 
تجارت ابریشم در دست تجار ایرانی قرار گرفت که ابریشم را از چین 

به روم شرقی می بردند.

راه اصلی ری ـ اصفهان ـ شيراز یا راگ ـ گابه ـ استخر )در 
دوران پيش از اسالم(: این راه در اصل شبکۀ ارتباطی شمالی ـ 
از سواحل  و  اسالم وجود داشته  از  از پیش  بوده که  جنوبی کشور 
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دریای کاسپین تا سواحل دریای اِریتره )عمان( و خلیج فارس امتداد 
می یافته و نهایتاً به راه های آبی متصل می شده است.

این راه مهم در ری روی شاه راه خراسان قرار می گرفته و از طریق 
راه های منطقه ای و فرعی در قسمت های مرکزی نیز به راه های غرب 

و جنوب شرقی کشور متصل می شده است.
در دورۀ پیش از اسالم، ری )راگ( به موازات جادۀ کنونی مستقیماً 
به اصفهان )گابه( و استخر مرتبط می شده، ولی بعد از ظهور اسالم، 
پس از عبور از شهرهای قم و کاشان، از طریق نطنز به اصفهان مربوط 

می شده است.
شاه راه خراسانـ  بغداد: راه ابریشم اهمیت خود را در دوران بعد از 
اسالم نیز حفظ کرد و قسمتی از آن در فاصلۀ بین بغداد تا خراسان 
به»شاه راه خراسان« معروف شد که از معروف ترین شاه راه ها در دوران 

خالفت عباسیان بود.
این راه پایتخت خالفت عباسیان یعنی بغداد را که در زمان منصور 
دومین خلیفۀ عباسی ساخته شد، از دروازۀ شرقی آن که به دروازۀ 
خراسان معروف بود به سمرقند و بخارا و صحراي چین متصل مي کرد. 
این شاه راه بعد از گذشتن از پل ها و صحراها در حلوان وارد ایالت 
جبال می شد و از سراسر آن عبور می کرد. بدین ترتیب که اول از 
قرمیسین )کرمانشاه یا باختران( می گذشت و به همـدان می رسید 
و از آن جا به ساوه  می رفت و سپس به شمال رو می کرد و به ری 
می رسید. آن گاه از ایالت جبال به سمت مشرق می رفت و به قومس و 

از آن جا به خراسان منتهی می شد. 
کامل ترین شرحی که از شاه راه خراسان در دست است در االعالئق 
النفیسه تألیف ابن رسته آمده است که آن را منزل به منزل با ذکر 

پل ها و رودها و ارتفاعات و دهکده های سر راه توصیف کرده است. 
چهار شرح قدیمی از این جادۀ بزرگ در دست است که اعتبار آن ها 
به چهار نویسندۀ شاخص کتب جغرافیا و مسالک در اواسط قرن سوم 
هجری، یعنی ابن خرداد به، قدامه، یعقوبی و ابن رسته بازمی گردد. 
بعد از این شرح ها شــرحی اسـت که مقدسی نوشته و مسافت ها را 

بر حسب تعداد منزل های هر راه ذکر کرده است. 
پس از انقراض حکومت عباسیان و در فاصلۀ کوتاهی که شهر سلطانیه 
به سلطانیه،   از همدان  یافت، راهی فرعی  ایلخانیان رونق  به دست 
به صورت  کاشان  منطقه ای  به جای ری،کشیده شد. شبکۀراه های 
غیر مستقیم از طریق راه ریـ  اصفهان و راه های حاشیۀ کویر و داخل 

کویر در گرمسار و سمنان با شاه راه خراسان ـ بغداد ارتباط می یافته 
است.

راه  ایـن  راه ری ـ كاشان ـ یزد ـ كرمان )راه حاشيۀ كویر(: 
از اهمیت بسیاری بـرخوردار بـوده است زیـرا شبـکۀ راه های اصلی 
کشور )راه ریـ  اصفهان و شاه راه خراسان( را به راه های آبی و راه هند 

و سند متصل می کرده است )نقشۀ22 و 2۳(.
راه كاشان از ميان كویر به قومس و خراسان:این راه از ناحیۀ شرق 
از طریق کویر به خراسان مرتبط می شده  کاشان شروع می شده و 
است. در این راه به فاصلۀ هر یک منزل، یک کاروانسرا احداث گردیده 
است، از جمله کاروانسرای مرنجاب و دو کاروانسرای شاه عباسی در 

حد فاصل کاشان تا گرمسار. 
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نقشۀ 22. راه های اصلی ایران  
منبع: سیرو، راه و رباط
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نقشۀ 2۳. راه های مرکزی ایران و موقعیت

 شهر کاشان نسبت به آن ها
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تأسیسات بین شهری 
پر اهمیت و  توقف گاه ها درراه های  از قبیل کاروانسراها و  تأسیساتی 
پرتردد بعضی دولتی و برخی متعلق به خّیرین یا فئودال ها و بعضی 
دیگر نیز موقوفه بوده اند. کاروانسراهای بیرون شهری معموالً دارای 
حصار و برج و بارو و یک یا چند در بزرگ بوده اند که شب ها بسته 
می شده است و معموالً درداخل آن ها تأسیسات رفاهی مانند حمام و 
مسجد و گاهی بازارچه و مغازه نیز قرار داشته است که اغلب به دست 
افراد خّیر و فئودال ها و حکمرانان محلی ساخته می شده است. فاصلۀ 
کاروانسراها از یکدیگر بین ۹ ساعت راه با کاروان یا دلیجان تا یک روز 

راه بوده است که اصطالحاً به آن یک منزل راه می گفتند.
در راه های اصلی و فرعی ارتباطی کاشان به شهرهای مهمی همچون 
قم و ری، نطنز و اصفهان، اردستان و نائین و یزد، و محالت و گلپایگان 
کاروانسراهای مهمی احداث شده است. تعدد قابل توجه کاروانسراها 
بیانگر اهمیت راه ها در شبکۀ ارتباطی منطقۀ کاشان و وجود آبادی در 

فاصلۀ بین شهرهای اصلی در دوران های مختلف است. 
از میان کاروانسراهای واقع در مسیرراه هایی که کاشان را به شهرهای 

اطراف متصل مي کرده است می توان به این موارد اشاره کرد:
-  کاروانسراهای بین راه کاشان ـ قم: نصرآباد، سن سن، دهنار، 

پاسنگان، اتابکی، ده نو
-  کاروانسراهای بین راه کاشانـ  اصفهان از طریق نطنز: گبرآباد، 
اوایل  به  آن  قدمت  که  نطنز  سنگی  رباط  کمال،زیزه،نطنز،  آقا 
با  بهجت آباد،چهار آباد  دمنبی،  می رسد،سردهان،  اسالم  ظهور 

قدمت ایلخانی و صفوی، رباط سلطان 
ـ  قمصر  طریق  از  اصفهان  ـ  کاشان  راه  بین  کاروانسراهای    -
قهرود ـ مورچه خورت: قهرود، سه، شاه عباسی، سور، گمرک با 
قدمت تیموری و صفوی که در زمان احداث چنان که در مطالعات 
روند شکل گیری بافت شهر کاشان در دورۀ سلجوقیان به بعد بیان 
شده در کنار میدان شهر که میدان سنگ نامیده مي شد و دروازۀ 
شرقی شهر قرار داشته و امروز در داخل شهر کاشان در کنار بازار 

و میدان فیض واقع شده است
-  کاروانسرای بین راه کاشان ـ گلپایگان: موته 

راه های ارتباطی آبی 
-  راه دریایی هند )شمال بمبئی، بنادر ساحلی ایران و هرمز، 

عربستان، زنگبار، ملیبار(

-  راه دریایی هند و سند )راه ادویه یا زعفران( بین اقیانوس هند 
و بحر احمر

راه های اصلی کشور در جنوب و سواحل و بنادر خلیج فارس از طریق 
بنادری همچون سیراف، جناده )گناوه( و قیس )کیش( به راه های 
ارتباطی آبی متصل می شد. این امر بعد از ظهور اسالم به رونق تجارت 
توسعۀ  و  رشد  و خصوصاً  کرد  شایانی  کمک  کشور  در  بازرگانی  و 
شهرهای مرکزی کشور با رونق اقتصادی و تجاری منطقه فزونی یافت.

شبکۀراه های قدیمی و منطقه ای
راه هاي منطقه اي مهمي که شهر کاشان را با مناطق اطراف مرتبط 

مي کرد عبارت بود از:
۱. کاشان به طرف شمال 

-  کاشان به طرف قم و ری: این راه از طریق نصرآباد، سن سن، 
اتابکی و پاسنــــگان به قم می رسیده است.

-  کاشان به ری از حاشیۀ کویر: این راه از طریق آران، چهار 
طاقی، قمرود و ورامین به ری می رسیده است.

2. کاشان به طرف جنوب )اصفهان(
این راه سه مسیر داشته که در فصل های مختلف مورد استفاده قرار 
معروف  راه وسط  و  زمستانی  و  تابستانی  به مسیرهای  و  می گرفته 
بوده است.مسیر تابستانی از دامنۀ کوه کرکس عبــــــور می کند و 
در طول آن چشمه سارهای متعددی وجود دارد و مسیر زمستانی از 

حاشیۀ کویر می گذرد.این دو مسیر به این شرح بوده است:
-  کاشان، نطنز، مورچه خورت، اصفهان 

دمنبی،  سردهان،  کرکس(،  کوه  دامنۀ  )از  نطنز  کاشان،    -
بهجت آباد، اصفهان 

-  کاشان، قمصر، قهرود، چاد قاه، سه، مورچه خورت، اصفهان 
راه قدیمی تر و مستقیم تر معروف به »راه وسط« با یک قلعه در بین 
راه از کلهرود می گذشته و بعد از سین به اصفهان می رسیده است 

)راه های باستانی ناحیۀ اصفهان(.
ـ  نراق  از طریق  دایر است مسیر کاشان  نیز  اکنون  راه دیگری که 

دلیجان است که به جادۀ اصلی قم ـ اصفهان وصل می شود.
۳. کاشان به طرف یزد و کرمان )حاشیۀ کویر( 

-  کاشان، اردستان، یزد، کرمان
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4.کاشان به طرف شمال شرقی )از میان کویر و حاشیۀ کویر(
-  کاشان، آران، چهارطاقی، مرنجاب، چشمه سفید آب )جنوب 
شرقی دریاچۀ نمک کاشان(، کاروانسرای شاه عباسی، گرمسار، 

سمنان 
-  کاشان، آران، قمرود، ورامین، گرمسار، سمنان

۵. کاشان به طرف غرب )از طریق راه های فرعی(
-  راوند، نراق، دلیجان، محالت به طرف اراک )سلطان آباد(

-  راوند، ورکان، موته به طرف گلپایگان 
موته،  ترک،  رباط  ورکان،  شکل(،  دایره ای  )جادۀ  فین    -

گلپایگان
تغییرات راه های تجارتی ایران از دورۀ مغول تا عصر صفویه و تأثیر آن 

بر شهرهای فالت مرکزی
در نتیجۀ تشکیل دولت واحد مغول و اجرای یاسای چنگیزی، و بعد از 
آن یاسای غازانی، امنیت چشمگیری در راه های کشور برقرار وراه های 
بازرگانی بین ایران و اروپا باز شد و ارتباط بازرگانی و تجاری با دو 

کشور چین و هند برقرار گردید.
اروپا متصل  ایران به  از طریق  از طریق روسیه و راه هند  راه چین 
می شد. تجار ژنی برای ترویج تجارت و سهولت داد و ستد با شرق، 
ادارۀ مخصوصی در روسیۀ جنوبی تأسیس کردند و محصوالت روسیه 
از قبیل پوست و چرم و گوشت و ماهی و غالت را از طریق شط ولگا و 
ابریشم چین را از راه صحرای گبی، بیش بالیغ، المالیغ، اترار، خوارزم، 

سرای وهشترخان به بنادر دریای آزوف و سیاه می آوردند.
ارتباط راه های عمدۀ چین و هند با بنادر دریای سیاه و آزوف از چند 

مسیر زیر برقرار می شد.
راه چين: به قسمتی از شاه راه بزرگی اطالق می شد که به مناسبت 
تجارت عمدۀ ابریشم کشور چین، راه ابریشم نامیده می شد و چنان که 
گفته شد، از زمان های قدیم و پیش از ظهور اسالم دایر بوده است 
و در دوران مغول تغییراتی در آن صورت پذیرفت.این راه از والیت 
توان هوانگ شروع می شد و به کانسو می آمد و از آن جا با ورود به 
ترکستان شرقی امروز، از بیش بالیغ و المالیغ و اترار و سمرقند و 
بخارا می گذشت. در بخارا قسمت اصلی آن از راه مرو و گرگان به ری 
می رسید و از ری به قزوین و زنجان و تبریز و ایروان می رفت و از 

ایروان به طرابوزان یایکی از بنادر شام منتهی می شد. 

به سرای  از خوارزم  و  به خوارزم  از سمرقند  راه  این  فرعی  قسمت 
وهشترخان و از آن جا به کنار رود دن و بنادر دریای آزوف منتهـــی 

می شد.
راه هند و سند: از طریق پیشاور و کابل و بلخ و خوارزم به سرای 
وهشترخان و بنادر دریای سیاه و آزوف و نهایتاً به دارالتجاره های تجار 

ژنی و ونیزی می رسید.
راه بحری هند: به بندر هرمز و از آن جا از طریق خشکی به کرمان 
و گرگان و خوارزم می رسید و در این محل به راه فوق متصل می شد.

بدین ترتیب، سه مسیر ارتباطی عمده بین شهرها برقرار گردید: ری 
به اصفهان و شهرهای فالت مرکزی، پیشاور و کابل به کرمان و یزد، 

و جنوب کشور به کرمان و شهرهای فالت مرکزی. 
به عبارت دیگر، سه شاه راه عمدۀ منطقه ای از شمال و شرق و جنوب 
کشور به شهرهای مرکزی ایران متصل شد که تأثیر چشمگیری در 
باال بردن کیفیت اقتصاد و بازرگانی در این گروه از شهرهای کشور 

داشت.
به دلیل اقامت ایلخانیان در آذربایجان و مرکز قرار دادن آن جا، همۀ 
راه های تجارتی بین المللی ایران به این جهت )تبریز( منتهی می شد، 
مخصوصاً که آذربایجان بر سر راه های عمدۀ دشت قبچان و خوارزم و 

ایران و عراق و دریای مدیترانه قرار داشت.
 در عهد مغول که تبریز پایتخت ایلخانیان شد، این شهر بزرگ ترین 
زمان  آن  در  دنیا  دارالتجاره های  از مهم ترین  و  ایران  تجارتی  مرکز 

گردید. تبریز در این دوره به »دروازۀ شرق« معروف بود.
در دوران ایلخانیان، عموم راه های کاروانی شرق دور و هند و دریای 
مدیترانه و دشت قبچاق و ایران و عراق به شهر تبریز منتهی می شد 

و تبریز از سه طریق به خلیج فارس مربوط بود:
-  راه بصره و بغداد که با گذر از معابر جبال کردستان به مراغه و 

از مراغه به پایتخت )تبریز( می رسید.
-  راه بندر سیراف )بندر طاهری کنونی( که به شیراز و اصفهان و 

کاشان و قم و ری و قزوین و نهایتاً تبریز می رسید.
-  راه بندر هرمز و کرمان و یزد و کاشان که در محل اخیر به راه 

دوم متصل می شد.
مسیرهای دوم و سوم، راه آبی منطقه ای جنوب قارۀ آسیا را از دو نقطۀ 
جنوبی کشور به پایتخت )تبریز( متصل می کرده که با توجه به بعد 
مسافت، این اتصال از طریق شبکۀ ارتباطی فالت مرکزی برقـــرار 
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می شده است.
راه  یکی  می شد.  متصل  غرب  ممالک  به  راه  دو  از  تبریزهمچنین 
ارمنستان کبیر )ارزنته الرومـ  طرابوزان( و دیگری راه ارمنستان صغیر 
که از طریق ارزنته الروم ـ سیواس به ساحل اسکندرون و بندر الرژ و 

سواحل اسپانیا و ایتالیا و فرانسه می رسید.
پس از آن که سلطانیه پایتخت شد، جاده ها تغییر زیادی کرد. از جمله 
ایجاد جاده هاي فرعی به سمت شمال که همدان را به سلطانیه وصل 
می کرد و جاده های فرعی دیگری که تبریز و شهرهای ساحلی دریاچۀ 
ارومیه را از طریق قرمسین )کرمانشاه( به شاه راه بزرگ خراسان متصـل 
می کردو این جاده نیز به اردبیل و آبادی های کنار ارس متصل می شد.

تیمور برای رشد تجارت در ماوراء النهر سعی کردراه های تجارتی قدیم 
را از بین ببرد و راه تجارتی ماوراء النهر را احیا کند. بازرگانان در این 
دوره از بغداد به سلطانیه و از آن جا به هرات و بلخ و سمرقند و سپس 

تاراس و مغولستان و چین می رفتند.
زوال و انحطاط اقتصاد روستایی و در نتیجه نقصان نظام مالیاتی و 
ایجاد یک حکومت  برای  باعث شد تیمور  خالی بودن خزانۀ دولت 
مقتدر متوجه نواحی و شهرهای بازرگانی گردد. او با تشویق بازرگانی 
و تجارت کوشید اقتصاد ورشکسته و حکومت نوپای خود را از سقوط 

و انحطاط رهایی بخشد.
تیمور در باال بردن قدرت سیاسی و اجتماعی خود از حمایت و نیروی 
نیز مسلمان شد. وی اصوالً  استفاده کرد و خود  معنوی مسلمانان 
معتقد بود که مناسبات تجاری و روابط بازرگانی با کشورهای خارجی 
موجب آبادانی و تولید ثروت و رونق اقتصادی خواهد شد. شعار»دنیا 
به بازرگانان آباد است« باعث رشد اقتصادی و رونق مناسبات بازرگانی 

گردید.
بندر هرمز در این دوران به عنوان یک بندرگاه بین المللی مطرح بود و 
مورد بهره برداری قرار می گرفت. در این دوره، پارچۀ ابریشمی و مواد 
اولیۀ آن، پنبه، کتان و صنایع دست ساز که مهم ترین آن انواع سالح 

بود جزو صادرات کشور بوده است.
ترویج صنایع و حرفه های گوناگون و در نتیجه رشد اقتصادی باعث 
شکل گیری سندیکاها و اصناف مختلف شد. اما این مانع بزرگ در 
برابر آن ها قرار داشت که مواد اولیه در اختیار خان ها و سران فئودال 
تیموری بود. این امر موجب نارضایتی صاحبان حرف و شکل گیری 

نهضت های سیاسی در جبهۀ مخالف از جمله حروفیه گردید.

کشورهای  با  بازرگانی  روابط  ایجاد  به  تیمور  شد،  گفته  چنان که 
خارجی و راه های ارتباطی تجاری بین ایران، هندوستان، مغولستان، 
عراق و دیگر کشورهای شرقی پرداخت و راه تبریز به طرابوزان را 
بین المللی آن عصر و  بندر گاه های  از  نیز  بندر هرمز  برقرار ساخت. 

محل مبادلۀ کاالهای تجاری ایران بود. 
اما بعد از مرگ تیمور در سال 8۰7 هجری قمری، حکومت مرکزی 
دچار ضعف شد و در زمان جانشینان او هرج و مرج و کشتار و خرابی 
واقع شد  وبا  و  قحطی  ایران  بالد  تمام  در  و  گرفت  فرا  را  جا  همه 
)افشار، تاریخ یزد(. در این دوره خانقاه هایی نیز فعال بودند، از جمله 

خانقاه های شیوخ صفوی. 
در نهایت، حکومت های قراقویونلو و آق قویونلو بر سر کار آمدند و تا 

حدود زیادی زمینۀ حکمرانی پادشاهان صفوی را فراهم ساختند.
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شهر كاشان

دوم
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دوران اوليۀ شکل گيری و نحوۀ استقرار شهر در دشت كاشان 	¡

از  قسمتی  در  است  واقع  آن  در  کنونی  کاشان  شهر  که  منطقه ای 
سرزمین ماد بزرگ قرار گرفته است و جغرافیا نویسان اسالمی آن را 
»بالدجبل« یا »بالدجبال« ذکر کرده اند. یکی از اولین مراکز زیست و 
اجتماعات انسانی از زمانی که انسان از غار خارج و برای زندگی وارد 
دشت شد و به فکر سامان  دهی جایگاه زیست خـود افتاد، تپه هاي 
سیلک در دشت کاشان و واقع در 4 کیلومتری غرب شهر فعلی کاشان 
قدیمی ترین  است.  برخوردار  هزار ساله  قدمت 6  از  که  است  بـوده 
مجسمۀ انسان از استخوان متعلق به 42 هـزار سال پیش از میالد در 
این منطقه بـه دست آمـده است. بـا وجود دوره هـای متعدد زندگی و 
تمرکز در تپه هاي سیلک، جز توده های خاکستر و آثار ویرانی و تهاجم 
و آتش سوزی و دیـگر تحوالت آن دوران تا اوایل قرن اول پیش از 

میالد، از سیلک آثار دیـگری باقـی نمانده است.
کاوش های باستان شناختي در سیلک حاکی از آن است که درآخرین 
دورۀ حیات سیلک قبل از ویرانی، در آن جا تـمدنی با خصیصه های 
روی  سیلک  در  ساکن  اقـوام  و  است  داشته  ویژه  وجود  اجتماعی 
تپه مسـکن داشته و ساختمان  سازی کرده اند. یـکی از تفاوت های 
مانند  مردم  که  است  این  قبل  دوره های  با  تمدنی  دورۀ  این  بارز 
را  آن ها  نمـی کردندو  دفـن  خود  خانه های  زیر  را  مردگان  گذشته 
می سپردند.  خـاک  به  مسکونی  محوطۀ  از  خارج  گورستان های  در 
کاوشگران در 2۵۰ متـری جنوب تپه گورستانی را پیداکـرده اند که 

ازآخـرین دورۀ  از مـیالد می رسد.  به ۱4۰۰ سال پیش  قدمت آن 
ویرانی سیـلک تا اوایل ظهور اسالم حدود ۱۵۰۰ سال فـاصله است، 
و در ایـن ناحیه آثـاری  بـه دست نیامده که حاکی از تـوالی تمدن 
سیلک یا تمدن دیگری در این مکان باشد. به هر حال کشف این 
ایران  مرکزی  فالت  ناحیۀ  در  ایالمی  الواح  روی  خطوط  و  تمدن 
نشان دهندۀ قدمت تاریخی این منطقه یعني دشت کاشان است. بنا 
بر یـافته های اقلیمی و زمین شناختی منطقه، بـعد از خشکیدن آب 
دریاچۀ مرکزی ایـران، جلگه های حـاصلخیز به شوره زار مبدل شده 
است. با توجه به نقش آب در شکل گیری و تـوسعۀ مراکز جمعیتی 
در فالت مـرکزی، این حدس می تواند قریب به یقین باشد که بـعد 
از این تحول، اقوام ساکن منطقه خود به خود به چشمه  سارها روی 
آورده اند و در اطراف چشمه ها »گرد آمده های جمعیتی« بـه وجـود 
آمده است. مهم تـرین و پـر آب تـرین چشمه هـای منطقۀ کـاشان و 
نزدیک به ناحیۀ سیلک، چشمۀ سلیمانیۀ فین و چشمۀ نیاسر است 
که با توجه به زمین های مستعد کشاورزی و جلگه های اطراف آن ها، 

از مناسب ترین نقاط جاذب جمعیت بوده اند.
تشکيل هستۀ اوليۀ شهر  	¡

هستـۀ اصلی و اولیۀ شهر کـاشان به احتمال زیاد درکنارۀ غربی راه 
شمالی ـ جنوبی )راه شمارۀ یک( ری ـ اصفهان در مـکان مـناسبی 
حد فاصل کویرو دامنۀکوهپایه های غربی واقع بوده است. این مکان در 
ابتدا به صورت یک یا چند قلعۀ کشاورزی نزدیک به یکدیگر بوده که 

نهایتاً به هم پیوسته و یک مجتمع زیستي را تشکیل داده  اند.
راه شرقــی ـ  غــربی منطقه  )راه شمارۀ دو( آبادی های کویری و 
حاشیه ای کویرمانند چهارطاقـی و مرنجاب و آران را به نـواحی غربـی 
و کوهستانــی جنوب و جنوب غـربی کـاشان مانند نیـاسر و فین و 
جــوشقان مرتبط مـی ساخته و از جـنوب ایـن آبـادی ها می گذشته 
است. در نتیجه، آبادی های کویری با فین و دیگر آبادی های واقع در 
کوهپایه ها و بهره مند از وجود آب و زمین های مستعد کشاورزی در 

ارتباط بوده اند.
سومین راه )راه شمارۀ سه( نسبت به دو راه دیگر از اهمیت کمتری 
بـرخـوردار بـوده چـون عماًل نقش راه کنار گذر را داشته و دو دروازۀ 
شمالی و غربی را به هم مرتبط می ساخته است. این راه شمال غربی 
آبـادی را دور زده و دو راه مـذکور را طوری به هم متصل کرده کـه 
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هستـۀ اولیـۀ شهر کاماًل در آن قرار گرفته است. 
در مراحل بـعدی تـوسعۀ شهر، راه شمارۀ یـک به »گذر پنجه شاه« 
میدان کهنه  اصلی در جنوب  بازار  از  در قسمتی  دو  راه شمـارۀ  و 
بـه »گذر پانخل« و راه شمارۀ سه بـه »گذر مسجد جامع« معروف 
و همچنان  از شکل گیری شهر  نشانۀ یک مرحله  شده که هـر یک 

پا برجا ست.
این سه راه به شکلی مثلث گونه، هستۀ اولیۀ شهر راساخته اندومحل 
تقاطع آن ها مـکان اولیۀ نـخستین دروازه های شهر بوده است. این سه 
دروازه شهر را به قم، اصفهان و یـزد، و فـین و نیاسر مرتبط مي ساخته 
است. شهراز شمال شرقی به قم و راه هاي کویرات، از جنوب شرقـي 
بـه شهرهاي اصفهان و یزد، و از طریق درب  باغ و دروازۀ فین بـه 
است.  نیاسرمـي رسیده  و  فین  مانند  غربي  وآبادی های  کوهپایه ها 
قسمت غربی از حد کنارۀ دروازه به طرف فین می رفته و کوهپایه های 
غرب و جنوب غربی محل استقرار باغات و مزارع بـوده است. از ایـن 
رو، اصطالح »درب باغ« از انتهایی تـرین راستۀ بازار، که در زمان مورد 

نظر همان راه شمارۀ دو است، می تواند متعلق بـه سال های بسیار 
دوری بـاشد.

مهم ترین  از  یکی  می دهد.  نشان  شهررا  تـوسعۀ  آغاز  نقشۀ24 
خصیصه های این بخش از بافت موجود قدیمی کـاشان که در بین 
سه راه مزبور قرار گرفته ایـن است که شبکۀ داخلی آن منسجم و 
عمود بـر هم و بـه صورت شطرنجی است و حتـی امروز نیز شکل 
آن با قسمت های دیگر شهر به کلی متفاوت و در عکس هوایي سال 
۱۳۳۵ نیز کامالً  مشهود است )نقشۀ 2۵-2۹(. این مهم تأثیر زیادی 
در  گسترش اولیۀ شهر و مراحل توسعۀ بعد از آن گذاشته است. این 
مشخصه که در شناخت شهر اولیه بسیار حائز اهمیت است در دیگر 

نواحی بافت قدیمی شهر کاشان به چشم نمی خورد.
یـکی از قلعه هایـی که تقریباً متصل بـه هستۀ اولیۀ شهر در کنار 

دروازۀ  دو  بین  در  واقع  شمارۀ3:  راه 
باغ که  بازار و درب  شرقی و غربی یعنی 
بیشتر جنبۀ کنارگذر داشته و در توسعه 

داخل حصار قرار گرفته است.

راه شمارۀ2: راه شرقیـ  غربی و ارتباط دهندۀ 
به  ابریشم(   جادۀ  طرف  )به  آران  ـ  مرنجاب 

نواحی غربی یعنی فین و نیاسر.

راه شمارۀ ۱: راه شمالی ـ جنوبی که 
ری را به اصفهان )گابه( می رساند.

مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 24. شکل احتمالی هستۀ اولیۀ شهر کاشان درسال های پیش
 از ظهور اسالم )دورۀ ساسانیان(

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



60

مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک
)بر مبنای عکس هوایی مربوط به سال ۱۳۳۵(

نقشۀ2۵.موقعیت هستۀ اولیۀ شهر کاشان نسبت به توسعۀ شهر
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نقشۀ26.نقشۀقدیم شهر کاشان که در سال ۱۳74 به سفارش دفتر بهسازی و نوسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار مهندسین مشاور شهر و خانه که طرح جامع و تفصیلی شهر 
کاشان را تهیه می کردند قرار گرفت.در مطالعات انجام شده برای این کتاب، موقعیت حصارهای سلجوقی و صفوی و قاجاری روی نقشۀ قدیم شهر مربوط به قبل از خیابان کشی های ۱۳۳۵ به 

بعد مشخص گردیده است  )مطالعه و ترسیم: ثریا بیرشک(.

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



62

نقشۀ27. نقشه از عکس هوایی شهر کاشان مربوط به سال  ۱۳۳۵
منبع: سازمان نقشه برداری کشور
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ28. موقعیت هستۀ اولیۀ شهر کاشان نسبت به توسعۀ شهر
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 2۹. نخستین مراحل توسعه و شکل گیری شهر کاشان
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دروازۀ جنوب شرقـی آن )یزدـ  اصفهان( قرار داشته، به روایت مـرآت 
القاسان، بـه» قلعۀ َکلََهران« معروف بـوده که بـه احتمال زیـاد در 
مراحل اولیـۀ توسعۀ شهر حصار آن از بین رفته و در شهر ادغام شده 
و جـزو محالت شهر گردیده و به محلۀ َکلَُهر یا  َکلََهر۱ معروف شده 
است. شاید در جریان توسعه و گسترش شهرها این قبیل قلعه ها تا 
زماني که در لبۀ شهرها قرار بگیرند و حصار آن ها از بین بـرود بـرای 

شهرعملکرد ارک را داشته اند.
تأثير جهت جریان آب و شرایط جغرافيایی  چگونگی  	¡

محيط بر محل جای گيری شهر
به  در  را  نقش  عمده ترین  تاریخ  طول  در  آب  کویری،  مناطق  در 
وجود آمدن مراکز جمعیتی داشته است. با توجه به موقعیت چشمه 
سلیمانیۀ فین، میزان آب دهی آن در طی هزاران سال استقرار شهر 
کاشان در موقعیت مکانی فعلی خود می تواند صرفاً متکي بر تأثیر 

جهت جریان آب و شرایط جغرافیایی محیط باشد.
همان طور که پیش تر ذکر شد، شمال و شرق دشت کاشان محدود 
به کویر و غرب و جنوب غربی آن محدود به ارتفاعات است. دشت 
کاشان در کوهپایه ها دارای نقاط خوش آب و هوا و سرسبز است و 
هر چه به طرف شرق و شمال شرقی پیش می رود، به مناطق کویری 
و آب و هوای خشک و طوفان شن و ریگ که تقریباً در تمام فصول 

سال می وزند نزدیک تر می شود. 
در حد فاصل دو ناحیۀ کوهستانی و کویری، ناحیۀ جلگه ای قرار گرفته 
است. امکانات مساعد زیستی در ناحیۀ جلگه ای دشت کاشان به دلیل 
وجود چند عامل به صورت مطلوب تری فراهم است، از جمله خاک 
مستعد، اراضی آبرفتی مناسب کشاورزی، سیالب های فصلی، چشمه 
سلیمانیۀ فین، دو رودخانـۀ قمصرو قهرود، نهری که از بند قهرود )از 
بناهای دوران شاه عباس صفوی( به مزرعۀ صفی آباد می آید، و دیگر 

نهرهایی که در دامنه و کوهپایه جریان می یابند.
وجه تسميۀ كاشان  	¡

شهر کاشان، مانند بسیاری از مکان های دیگر، وجوه تسمیۀ متعددی 
دارد. واژۀ»قاسان« یا »قاشان« معرب شدۀ کاشان است. درتاریخ قم، 
۱ - ایـن محـله به زبان بومی به »َکلََه« نیز معروف است و این احـتمال وجود دارد که در ابتدا 
یکی از کالت های کویر بوده و »کالت« در لهجه و زبان محلی با چنین تلفظی نیز معمول است. 
محل این قلعه در شهر )بافت تاریخي( کاشان فعلي در بخش میدان کمال الملک و چهار سوي 

میدان در زیر سطح خیابان هاي احداثي است.

نام گذاری کاشان با وجود دریاچۀ ساوه درکویر کاشان که به »کاس 
رود« مشهور بوده مرتبط دانسته شده است.

»ابن مقفع گوید که هر دو قاسان را به دو قاسان پسران خراسان 
است که  الضحاک  ابن  اکبر  قاسان  و چنین گویند که  نام کرده اند 
او را بیَوراَسف می خواندند و قاسان اصغر پسر افریدون است و قول 
او نزدیک ایشان درست و روشن تر است. و گویند که قاسان را نام 
نهاده اند به رودخانه که او را به زبان عجم کاسه می گویند و گویند 
قاسان دریا بوده است و آنرا کاس رود خوانده اند. و اول موضعی که 
از آن باز خوشید موضع بطریده بود و این بطریده بلندترین موضع 
است. پس چون آب بطریده کم شد و زمین او ظاهر گشت به زبان 
عجم گفتند که پدید آمد پس بهر این بطریده نام نهادند. بعد از آن 
موضع درام ظاهر شد گفتند در انبر یعنی مجمع شعب. پس از این 
جهت است که آن را درام نام کردند و گویند که او در اصل درارام بوده 
است یعنی در شادی پس تخفیف کردند و گفتند درام« )تاریخ قم، »در 

ذکر قاسان«(.
ارتفاعات نسبت به مناطق کویری  بلندترین نقاط و  این مکان هادر 
دشت کاشان و در حد فاصل کوهپایه ها به طرف شرق )کویرات( قرار 

گرفته اند. 
بلندی های منطقه کاماًل روشن  و  با مطالعۀ اجمالی وضع پستی ها 
است که دریاچۀ نمک کاشان می تواند باقی ماندۀ دریاچۀ ساوه )دریای 
مرکزی( پس از خشک شدن باشد و اولین نقاطی که از آب بیرون 
طاهرآباد،  درام،  مشکان،  بطریده،  ترتیب  به  شده اند  نمایان  و  آمده 

یزدل و نصرآباد هستند. 
از روی آثار قلعه ها که در این نقاط و در آبادی ها دیده می شود تا 
حدودی مي توان به وضعیت کلی توزیع جمعیت در منطقه در گذشته 

پی برد. 
در مورد وجه تسمیۀ شهر کاشان روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد 

که به اجمال به آن ها اشاره می شود. 
اقوام »کاسیت« یا »کاسی« ها، که »کاشو« یا »کاشهو« هم نامیده 
می شوند، در دوران باستان از شرق دریاچۀ کاسپین )دریای خزر( وارد 
فالت ایران شدند و از طریق دشت کاسپین که قزوین معرب شدۀ آن 
است، در دامنۀ زاگرس و سپس در دشت کاسان واقع در کنار دریاچۀ 
کاس رود، که بعدها به دشت کاشان معروف گردید،سکنی گزیدند؛ و 
این وجه تسمیه برای شهر کاشان نسبت به وجوه دیگر غالب است. 
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کاشان و نام معرب شدۀ آن قاسان یا قاشان در منابع معتبر تاریخي 
متعلق به قرن سوم و چهارم هجري آمده و کاشان در این سال ها شهر 
اولیۀ هجري و صدر اسالم یک مرکز  بوده است، ولي در سال هاي 

جمعیتي در دشت کاشان به شمار می آمده است.
هجری(   74۰ القلوب)تألیف  نزهت  کتاب  در  مستوفی  حمداهلل 
زبیده  عباسی،  خلیفۀ  هارون  الرشید  زوجۀ  به  را  کاشان  شهر  بنای 
خاتون)متوفی ۱7۵ هجری(، نسبت می دهد که چون در بنای بارو 
و حصار آن گل و کاه مصرف کرده اند،گفته اند»کاه فشاندند« و لفظ 
»کاه فشان« تدریجاً و با کثرت بیان به »کاشان« بدل شده است. این 
روایت را در مورد ترمیم و بازسازی حصار قلعۀ اولیه به جهت دفع  
حمالت و آسیب هایی که به کل شهرها و آبادی ها در قرن های اول 
و دوم هجری وارد آمد می توان پذیرفت، لکن مسلم است که کاشان 
لفظی است که پیش از ظهور اسالم مصطلح بوده و پس از آن معرب 

گردیده و »قاسان« و »قاشان« شده است. 
دیگر این که درتاریخ قم)به نقل از تاریخ کاشان، ص ۳7( آمده:»قم را اعراب 
اشعری از کاشان موضع و کورۀ علی حده و ناحیتی جداگانه ساختند.« 
بر  نامیده می شده است.  قاسان  نیز دروازۀ  از هفت دروازۀ قم  یکی 
مبنای این مطالب که مربوط به نیمۀ دوم قرن اول هجری و پیش از 
دوران خالفت هارون الرشید است، نمي توان وجه تسمیۀ شهر کاشان 
را  به زوجۀ وی نسبت داد وبه احتمال زیاد همسر خلیفۀ عباسی به 
مرمت و بازسازی باروی شهر کاشان در نیمۀ دوم قرن دوم هجری 

اقدام کرده است. 
وی از این گونه اقدامات در نقاط دیگری هم داشته است، از جمله 

ایجاد راه بغداد به مکه را به زبیده خاتون نسبت می دهند.
شده  گرفته  »کاه فشان«  از  کاشان  شهر  نام  این که  حال  هر  به 
باشد،چندان درست به نظر نمی رسد. می توان    گفت که چون این 
واقعه مقارن با دوران برامکه در دربار عباسیان و شروع نهضت های 
فکری ایرانیان بوده، تعصبات نژادی و زبان و فرهنگ ایرانیان در این 
دوره بیشتر می تواند بهانه ای برای برگرداندن لفظ عربی »قاسان« یا 

»قاشان« به »کاشان« باشد.
در مجموع، براساس مطالعات نگارنده و بررسي هاي مجدد از جزء به 
کل و بالعکس، یعني بررسی ارتباط شهر و آبادی های جمعیتي منطقه 
که در سال هاي پیش از اسالم زرتشتي نشین بودند، چنان که از اسامي 
ابروز، و  ابیانه، انوشاباد، آران و بیدگل، مشکان و  پیدا است: نیاسر، 

فین که معرب شدۀ پین است و غیره،آبادي ها و مراکز جمعیتي بعد از 
گرویدن به اسالم اغلب اسامي فارسي میانۀ باستان )پهلوي( داشتند.

قلعه هاي معتبری در دشت کاشان، در دامنۀ کوهپایه ها و جنب کویر، 
کنار یکدیگر ولي مستقل از هم قرار داشتند.۱ اقوام و ساکنین این 
قالع که همه کاسي ها یا کاشي هایي بودند که در طي سال ها کوچ به 
کفه )دشت کاشان( رسیده بودند، با آب کاریز هایي که از اطراف همراه 
با آب چشمه سلیمانیۀ فین وارد قلعه هایشان مي گردید به کشاورزي 
و ذخیرۀ معاش می پرداختند و آب کاریزها را در آب انبارها و برکه ها 

ذخیره مي کردند.
از طرفی قوانین جاري روز چنین حکم مي کرد که چنانچه جمعیت 
هر شهر یا آبادی به حد نصاب یعني ۳۰۰ نفر مي رسید،از پرداخت 
جزیه معاف و مجوز ساخت مسجد جامع از طرف حکومت مرکزي 
برای آن نوشته و با مهر خلیفه ممهور و صادر مي شد. ساخت بناي 
مسجد جامع مستلزم قرار دادن منبر در شبستان آن بود که در هر 
جمعه و اعیاد مذهبي، مسلمانان نماز را به جماعت برگزار مي کردند 
و والي شهر یعني نمایندۀ خلیفه، عالوه بر برپایي نماز، دو خطبه با 
موضوعات روزمرۀ اقتصادي و اجتماعي و سیاسي و حکومتي و مسائل 
دیني و قوانین مذهبي که از طرف حکومت صادر شده بود، با دردست 
داشتن سالح روز، ایراد و نام خلیفه را ذکر مي کرد. این امر حاکي از 

آن بود که هر هفته تمام گسترۀ کشور با خلیفه بیعت مي کردند.
اعالم  با  مي شدند،  نفر   ۳۰۰ بر  بالغ  که  نیز  قالع  این  جمعیت 
همبستگي به عنوان یک مرکز جمعیتي بزرگ و یک شهر، نام شهر 
خود را برگرفته از دشت کاشان »شهر کاشان«نهادند که ابتدا کاسان 
یا قاسان بود و سپس به صورت کاشان یا قاشان رواج یافت. در طول 
زمان حصار قلعه ها فرو ریخت و جاي خود را به راه هاي ارتباطي بین 
فضاهاي داخل قلعه ها داد و نام هر قلعه به نام یکي از محالت شهر 
تبدیل شد و این نام ها همچنان نام محالت کاشان است. سپس شهر 
داراي یک حصار واحد گردید و در دوره هاي مختلف با توسعۀراه ها و 
دروازه ها شهر کاشان با مرکزیت میدان کهنه وبازار کنار آن، گسترش 
پیدا کرد و بازار از غرب به طرف شرق ادامه یافت. نام قلعه ها یا محله ها 
روي نقشه هاي ترسیم شده دیده مي شود و از جملۀ آن ها می توان به 
پنجه شاه، میدان کهنه، کلهر، سرسنگ، سرپله،  و پشت عمارت اشاره 

کرد.
۱ - نام این قلعه ها در مرآت القاسان آمده است.
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تشابه اسمی كاشان با سایر نقاط جمعيتی به همين نام  	¡

شهرها و ده های دیگری به اسم کاشان در سایر نقاط و نیز در فرهنگ 
جغرافیایی ایران وجود دارد که به ذکر بعضي از آن ها می پردازیم.

-  »کاشان« شهری است در ترکمنستان که ابودلف در سفرنامۀ 
خوداز آن نام می برد. از طرفی، یکی از محله هاي کاشان۱ نیز هم  نام 
با ناحیه ای در ترکستان است که با توجه به دورۀ تاریخی سفرنامۀ 
ابودلف و موقعیت محلۀ مذکور در بافت شهر کاشان قابل مطالعه 

و بررسی است.2 
-  »کاشان« دهکده ای از دهستان احمدی در بندرعباس است.

شهرستان  مرکزی  بخش  حومۀ  دهستان  از  دهی  »کاشان«    -
اهراست.

۱ - محلۀ»طمغاچی« یا »طمغاچ ها«که در سال ۱۳74 تخریب شد و در سال ۱۳78 خیابان 
باب الحوائج به جای آن ایجاد گردید.

2 -  نک. ادامۀ بخش، »اوضاع اجتماعی کاشان از قرن پنجم تا هفتم هجری«.

موقعيت شهر كاشان در منطقه 	¡

در  و  کاشان  دشت  در  می نامیم  »کاشان«  را  آن  امروز  که  شهری 
فاصلۀ 244 کیلومتری جنوب تهران بین قم و اصفهان قرار گرفته 
است. شهر کاشان مرکز شهرستان کاشان است و این شهرستان دارای 
سه شهر دیگر به نام های »گل آرا«، »جوشقان غالی« و»نوش آباد«نیز 
هست.بخش های تابعۀاین شهرستان بخش های مرکزی، آران، و قمصر 
هستند. این شهرستان مشتمل بر هفت دهستان است: آران، کویرات، 

کوهپایه، حومه، نیاسر، قهرود، و جوشقان غالی )نقشۀ ۳۰(.

نقشۀ ۳۰. شهرستان کاشان به تفکیک بخش ها)دهۀ ۱۳6۰( 
منبع: شهرداری کاشان
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شرایط طبيعي و جغرافيایي شهر  	¡

وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر کاشان به شرح زیر است:
-  عرض شمالی از خط استوا ۳۳ درجه و ۵۹ دقیقه 

-  طول شرقی از نصف النهار گرینویچ ۵۱ درجه و 27 دقیقه 
-  ارتفاع از سطح دریا ۹4۵ متر 

-  درجه حرارت متوسط در تابستان ۳۱ درجۀسانتی گراد
-  حداکثر و حداقل درجۀ حرارت در سال 48 و ۵-  درجۀسانتی گراد

-  میزان متوسط بارندگی در 2۰ سال اخیر ۱۵۰ میلی متر
باد

در ماه های  بر اساس تجربه شناخته شده اند و معموالً  بادهای محلی 
گرم سال خصوصاً فصل تابستان می وزند که عالوه بر ایجاد گرما و 

خشکی هوا، سوزنده و غبار آلود و بسیار مزاحم اند. 
بادهای عمدۀکاشان عبارت اند از: باد خراسان، باد شمال، باد سام، باد 

قبله، باد شهریاری، باد طوفان سیاه، و باد لوار.
زلزله

پیوسته  به وقوع  زلزله هایی که در قرون گذشته در منطقۀ کاشان 
بدین شرح در تاریخ و متون آمده است )محاسن اصفهان(:

-  در سال 2۳۹ هـ ق زمین لرزۀ سختی در کاشان و اصفهان روی 
داده است.

-  در سال ۳46 هـ ق زلزلۀ شدیدی در کاشان و اصفهان و سایر 
بالدجبل به وقوع پیوسته و به دنبال آن در سال ۳47 بیماری 
وبا باعث مرگ بسیاری از مردم خصوصاً زنان و کودکان در این 

بالد شده است.
-  در سال ۹82 هـ ق در اواخر سلطنت شاه طهماسب صفوی 
زلزله ای در منطقۀ کاشان رخ داده که مرکز آن فین بوده است 
و در روضه الصفا آمده که ۳هزار منزل و مأوای مردم را ویران 

کرده است.
-  در سال ۱۱۹2 هـ ق در زمان سلطنت کریمخان زند زلزلۀ 
شدیدی در کاشان روی داده است و شدت تخریب آن به حدی 
از والیات اطراف  را  به دستور کریمخان کارگران فنی  بوده که 
جهت مرمت و بازسازی به کاشان آورده اند و به شرح تاریخ گلشن 

مراد تلفات آن در شهر کاشان بیش از 8 هزار تن بوده است.
-  در سال ۱26۰ هـ ق زلزله ای رخ داده که مرکز آن کوه های 

قمصر بوده است و بر اثر تخریب آن دو مسجد کلهر و کرسی 
متعلق به قرن هشتم هجری ویران و قسمتی از منارۀ زین الدین 
نیز از بین رفته است. چون یک سوم قسمت فوقانی منارۀ مذکور 
بر اثر شدت زلزله کج شده بود در سال های اخیر  شهرداری آن 

را تخریب کرد.
تأسيسات آب رسانی و آب آشاميدنی شهر  	¡

تنها چشمۀ طبیعی با قدمت بیش از ۱۵۰۰ سال که برای تأمین آب 
شهر و منطقۀ کاشان مورد استفاده قرار مي گرفته چشمه سلیمانیۀ 
فین است. بعدها کاریزها و قنوات متعددی نیز حفر شده است که 
)ص 87(  قم  تاریخ  در  زمین می رسند.  متری  اعماق ۱۵۰  تا  برخی 
می خوانیم: »آب کاشان از جبال نیاسر و قمصر بر می خیزد و به کاشان 
می رود و هرزه آب بهاری اش در مغازه )کویر( منتهی می شود ودر آن 
ایام اگر سیلی عظیم بود شهر کاشان را از آن خوفی بود اما در تابستان 

به کاشان نمی رسد و در دیه های باال به زراعت می بندند.«
و  )چشمه ها  طبیعی  آب های  از  بعد  کویری  شهرهای  در  قنات ها 
آب  چاه های  و  قنوات  برخوردارند.  زیادی  اهمیت  از  رودخانه ها( 
نقش اصلی را در تأمین آبآشامیدنی و زراعی بر عهده دارند. از دیگر 
تأسیسات مهم مربوط به آبرسانی و تأمین آب محله هاي شهر کاشان 

سیپک ها، آب انبارها، برکه ها، حوض خانه ها ویخچال ها هستند. 
قنات ها ۱

شهر کاشان قبل از ایجاد شبکۀ آب رساني جدید، با هفت رشته قنات 
وقفي مشروب می شد.

قنات عبدالرزاق خان كاشی 
سرچشمۀ ایــن قنات در سمت جنـوب شهر و بـاالی دروازۀ اصفهان 
است. از خــانۀ لسان الملـک بیـن دروازۀ عطا و دروازۀ اصفهان شروع 
می شود و با گذر از مسجد محلۀ سرسنگ، محلۀ پشت عمارت، محلۀ 
درب زنجیــر و محلۀ پا قپان، بـه محلۀ یهـودیان و مسجد میر عماد و 

میدان سنگ )فیض کنوني( و از آن جا در جهت شمال شهر می رود.
قنات صاحبی

دروازۀ  به طرف  و  تاریخي می شود  وارد شهر  لتحر  دروازۀ  از طرف 
اصفهان می رود.

۱ -  ضرابی، تاریخ کاشان.
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قنات نصر آباد
از طرف دروازۀ فین وارد محلۀ سلطان میر احمد می شود و به طرف 

شرق شهر می رود.
قنات دولت آباد یا قنات شاه

از طرف دروازۀ فین به جهت شرق می رود و تا محلۀ کلهر و مسجد 
میر عماد ادامه می یابد.

قنات مير باقر
را  شهر  شمالی  قسمت  و  می شود  وارد  ملک آباد  دروازۀ  طرف  از 
مشروب می کند و به ترتیب از محلۀ پنجه شاه، محلۀ میدان کهنه، 
کوچۀ دمغاچی و محلۀ تمغاچی ها، مسجد میدان یا مسجد میرعماد 

و مسجد ربــاط می گذرد.
قنات معظم آباد

این قنات وقفی است و به جز چند طاق از آب قنات معظم آباد و قنات 
صاحبی که در خارج شهر به باغات می روند، بقیه وارد شهر می شود 
و از طریق دروازۀ اصفهان به طرف مرکز شهر می رود و به محالت و 

خانه های شهر می رسد. 
قنات محمودآباد

به موازات قنات عبدالرزاق خان ادامه می یابد.
چنان که گفته شد، بعضی طاقات قنات هاي معظم آباد و صاحبی به 
قنات  و  قنات شوکت آباد  مزارع می رود.  و  قسمت های خارج  شهر 
و  آران  قنوات  نیز  و  گورستان دشت افروز  به  فین مشرف  سفیدآب 
بیدگل قبل از حصار بندی شهر و تراکم بناها در شهر ادامه می یافته 
تاریخ کاشان عبدالرحیم کالنتر ضرابی  تفصیل در  به  آن  که شرح 

آمده است. 
زمان  در  و  است  کاشان  آب انبارهای  وقف  فین  آب  طاق  شش 
فتحعلیشاه قاجار به دستور وی آب فین را از طریق مجرای فین، از 

طرف دروازۀ فین به مسجد سلطانی رسانیده اند.
برکه ها و آب انبارها 

از دیگر تأسیسات عمدۀ شهری در کاشان برکه های آب و آب انبارها 
است. کاشان نیز مانند هر شهر کویری دیگر دارای آب و هوای بسیار 
و  برکه ها  وجود  رو  همین  از  و  است  مضیقه  در  آب  نظر  از  و  گرم 
آب انبارها در سطح محله هاي شهر از ضرورت خاصی برخوردار است. 

شرح و شیوۀ ساخت سنتی آب انبارها به تفصیل درتاریخ کاشان یا 
مرآت القاسان آمده است. در شهر کاشان حدود 72 آب انبار وجود 
دارد که برخی مخروبه و غیر قابل استفاده  است. مشخصات معماری 

آب انبارها در ادامه ارائه خواهد شد. 
یکی از آب انبارهای معروف و مرغوب شهر آب انبار مرحوم عبدالرزاق 
خان است که محلۀ آب انبارخان به علت وجود آن مشهور گردیده 
است. از دیگر آب انبارها آب انبار مرحوم حاجی سید حسن صباغ است 
که در بازار صباغ ها ساخته شده و هر زمستان از قنات آب شاه پر 
بازار رامی کند. دیگری آب انبار  اهل  می شودو در طول سال کفایت 
چهار بادگیر درمحلۀ کلیمی ها معروف به آب انبار حکیم هارون است.

از جملۀ بــرکه هـای مهـم و معتبـر کـاشان بــرکۀ محلۀ ســرپله 
ساختۀ خواجه غیاث الدین بن دنبلی در ۱۰۳6  هجری است که 6۱ 

پله از سنگ دارد وروی آن نیز مسجد بزرگی احداث شده است. 
یـکی دیگر از بـرکه ها که بـه شکل مربع مستطیل ساخته شده بـرکۀ 
مدرسۀ میانچال است که از شرق تا مسجد میر عماد و میدان سنگ و 

از غرب تا مدرسۀ سلطانی را کفایت می کند.
یخچال ها

اغلب  که  است  داشته  وجود  متعددی  یخچال های  کاشان  شهر  در 
متروکه و مخروبه شده اند و در زمان رونق )حدود سال های ۱۳۰۰ 
از قرار منی  به وزن شاه و  الی ۱۵ هزار خروار  از ۵  هجری(هر یک 
یخچال هایي  از جملۀ  تولید می کردند.  یخ  دینار  و صد  یک شاهی 
که  است  جاللی  قلعۀ  داخل  یخچال  مانده اند  سالم  حدودی  تا  که 
دردهۀ۱۳۵۰ شمسي فقط قسمتی از سقف آن تخریب شده بود. این 
یخچال در ۱۳67 نیز هنوز از ساخت و سازهای شهری مصون مانده 

و قابل تعمیر بود.
سیپک ها و حوض خانه ها

این  به  در بیشتر محله هاي کاشان سیپک هایی ساخته شده است. 
ترتیب که پله هایي در زیِر زمین می ساختند و آن را به سطح جاری 
ســاروج  و  آجر  با  حوض خانه ای  فضا  آن  در  و  می رسانیدند  قنات 
بود،  محصور  و  سرپوشیده  این که  بر  عالوه  مکان  این  بنامی کردند. 
لباس  برای شست وشوی  زمستان  فصل  در  آن  آب  گرمای   درجۀ 
بسیار مناسب بود. معموالً هر سیپک بر حسب این که در کدام محله 
قرار گرفته و فاصلۀ آن از سطح کوچه یا محله تا سطح جاری قنات 
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چقدر بود متمایز می شد. این اختالف سطح معموالً در حد 6۰ یا 7۰ 
پله می شد.در حوالی محلۀ سرپله نزدیک دروازۀ عطا سیپکی ساخته 

شده که دارای ۱2۰پله است. 
عالوه بر سیپک، حوض خانه هایی نیز برای وضو و شست وشوی لباس 
در سطح باالتری از سطح قنوات و به صورت سرپوشیده در محالت 
ساخته می شده که چندین پله از کف گذرها پایین تر بوده و با حفر 
چاه، آب را به سطح حوض خانه می رساندند. نمونۀ آن رختشویخانه ای 
در محلۀ پنجه شاه گذر پنجه شاه )کوچۀ صدرالدینی( است که هنوز 

دایر است.۱ 
وضعيت اجتماعی كاشان 	¡

جمعیت 
جمعیت شهر و شهرستان کاشان در چهار سرشماری گذشته به شرح 

زیر بوده است:

نژاد و مذهب و زبان 
نژاد اصلی مردم این منطقه آریایی است که با نژاد و اقوام ترک و تازی 

مخلوط شده است.اهالی کاشان اکثراً مسلمان و شیعه مذهب اند.
دشت کاشان پیش از ظهور اسالم زرتشتي نشین بوده و از همین رو 

زبان مردم دارای ریشۀ اوستایی است. 
پس از اسالم، با توجه به ضوابط آن دوران و پذیرش اسالم و شناسایي 
مدنیت از جانب حکومت مرکزي، شهر کاشان به دارالمؤمنین کاشان 

شهرت یافت که همچنان نیز باقی است. 
از دوران پیش از اسالم تا کنون اقلیت یهودی در شهر کاشان سکنی 

۱ - این بخش از مطالعات طي سال هاي ۱۳6۵ تا ۱۳7۰ انجام گرفته است.

نفر
مالحظاتشهرستان کاشانشهر کاشانسال سرشماری

۱۳۳۵4۵۹۵۵۱64۰66

)کاهش به دلیل تغییر محدوده(۱۳4۵۵8468۱۵4۱26

۱۳۵۵8486۳2۰672۹

۱۳6۵۱۳8۵۹۹287۰7۰

دارند که بر حسب شرایط و در دور ه هاي مختلف، تعداد آنها زیاد و کم 
شده است. 

سابقۀ سکونت اقلیت یهود در این منطقه بیش از سه هزار سال است 
که در بخش های بعدی شرح آن داده خواهد شد. جای گیری محلۀ 
دوران شکل گیری  و  اولیۀ هجری  قرون  به  شهر  بافت  در  یهودیان 
اولیۀ شهر بازمی گردد. در لهجۀ مردم شهر کاشان وحومه و شهرها و 

آبادی های نزدیک آن تفاوت های زیادي دیده می شود. 
تنوع اسامی حکایت از قدمت چندین هزار سالۀ تاریخ دشت کاشان 
دارد که مقوله ای بسیار پر اهمیت و درخور مطالعه و بررسی خاص 

است.
هنر و صنعت 

کاشان یکی از مهم ترین مراکز صنایع دستی و هنری ایران بوده و 
همچنان نیز هست. قدمت این صنایع در آن به آثار و دست ساخته های 
سفال سازی،  کوزه گری،  بازمی گردد.  سیلک  باستانی  تپۀ  سکنۀ 

نفیس،  و  مینایی  تا کاشی هاي  اشکال  ابتدایی ترین  از  کاشی سازی، 
مصنوعات فلزی خصوصاً مسی، صنایع بافندگی، قالی بافی، و تولید 
مخمل و ابریشم در طی قرون متمادی گذشته تا عصر حاضر از هنرها 

و صنایع خاص مردم این شهر به شمار مي رود.
سفال سازی و کاشی سازی دارای قدمتی هشتصد ساله در شهر کاشان 
است و کوره های آن در قدیمی ترین محله هاي شهر پیدا شده است، 
از جمله محلۀ کلهر، محلۀ درب زنجیر و محلۀ ملک آباد.از دیگر صنایع 

معروف آن مسگری و رنگرزی است.
باستان شناسان،  گمانه زني های  حین  ۱۳7۰شمسی،  دهۀ  اوایل  در 
کارگاه و کورۀ شیشه های مینایی در زیر شبستان زیرین مسجد جامع 

ران
ر ای

آما
کز 

 مر
بع:

من
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شهر کاشان کشف شد و شیشه هاي زرین فام هم در میان اشیا دیده 
شد که جزئیات آن را باستان شناسان ذیربط ارائه مي کنند.

شبکۀراه های شهر 	¡

شهر کاشان از طریق قم به پایتخت و از طریق نطنز به شهرهای مهم 
مرکزی مانند اصفهان و یزد و کرمان متصل می گردد. کاشان محل 
تالقی راه های درجۀ دوم و سوم در فالت مرکزی و حاشیۀ غربی کویر 
است و از دو جهت شمال و جنوب به شاه راه شمالی ـ جنوبی کشور 
وصل می شود. یکی از طریق نطنز به شاه راه مهم تهران ـ اصفهان ـ 
شیراز،که در گذشته این ارتباط از طریق میمه و جوشقان غالی و 
قهرود برقرار می  شده است، و دیگری از جهت شمال غربی یعنی از 
طریق نیاسر و نراق در تقاطع دلیجان به شاه راه تهرانـ  شیراز. کاشان 
از سال ۱۳28 هجری شمسی با خط آهن به قم و تهران متصل گردید 

و امروز به اصفهان و یزد و کرمان نیز اتصال ریلی دارد.
و  شبکۀراه ها  اتصال  و  ارتباط  تأمین  در  مهمی  نقش  کاشان  شهر 
ارتباطات منطقه ای و  آبادی های داخل کویر و حاشیۀ آن با شبکۀ 
کشوری دارد. این ارتباطات بر حسب شرایط هر دورۀ تاریخی اهمیت 

خاص خود را داشته است که به شرح آن پرداخته خواهد شد. 
كاشان در قرون اوليۀ هجری 	¡

در این جا کوشیده ایم با تتبع در منابع مختلف، تصویری از وضعیت 
کاشان در قرن های آغازین هجری به دست دهیم.

درصدر اسالم، خلفا به پیروی از تعلیمات پیامبر )ص( امور سرزمین های 
اسالمی رابا کمال سادگی اداره می کردند. عمر خلیفۀ دوم به تقلید از 
ایرانیان به تنظیم دفاتر مالیاتی به نام »دیوان« و تأسیس بیت المال 
اقدام کرد و در جهت گسترش شهرنشینی، دستور احداث و توسعۀ 

شهرهایی نظیر کوفه و بصره در عراق و فسطاط در مصر را داد.
مهمی  قدم  ق(  هـ   ۱۵8  -۱۳6( عباسی  خلیفۀ  منصور  زمان  در 
اداری در دولت  ایجاد دستگاه  امیه در جهت  بنی  به دوران  نسبت 
مرکزي برداشته شد و بنابر گفتۀ یعقوبی مورخ و جغرافیادان معتبر 
قرن نهم هجری در کتاب البلدان، در عهد نخستین خلفای عباسی 
رسایل،  دیوان  زراد خانه،  دولتی،  خزانۀ  بود:  دایر  زیر  »دیوان« های 
دیوان خراج، دیوان ُمهر دولتــی، و دیوان جنود. دیوان های دیگری 

نیزبعدها بر آن ها افزوده شد.
از جملۀ موارد پر اهمیت این دوره احداث شهر جدید بغداد در سال 

در  شهر  این  است.  اسالمی  خالفت  مرکز  عنوان  به  هجری۱   ۱44
آبادی نزدیک قریۀ تیسفون )مداین( واقع بود، و »بغ«»داد« به معنی 

»خداداد« است.
مبنای سه  بر  مدور  نقشۀ  با  بغداد  االحداث  طرح ریزی شهر جدید 
بخش عمده که از دوران های پیش از اسالم ارکان شهرهای ایرانی 
بودند صورت گرفت. این الگوی غالب شهرها بود، چه آن ها که هستۀ 
در  که  شهرهایی  چه  و  بود  گرفته  شکل  اسالم  از  پیش  اولیه شان 
سال های اولیۀ بعد از ظهور اسالم شکل گرفتند. این سه بخش به 

شرح زیر خالصه می شود:
الف( »کهندژ« که در مرکز شهر قرار می گرفت و کاخ ها، محل 
سکونت وابستگان حکومت، ساختمان های دولتی و معابد را در 
خود جای می داد و معموالً دیوار و خندق هم دور آن بود. این 
بخش بعد از اسالم به »قهندز« )معرب کهندژ( معروف و به عنوان 
ارک حکومتی یا ارک شهر دارای عملکرد شد و بیشتر به مراکز 

دیوانی و نظامی اختصاص یافت.
به سکونت  نامیده می شد و  ب( »شارستان« که جایگاه قدرت 
می گردید.  محصور  و  داشت  تعلق  اجتماع  باالي  طبقات 
»شارستان« مترادف کلمۀ عربی »مدینه« بود و بازارها در خارج 
یا »شهرستان« شامل  با عنوان »مدینه«  از اسالم  بعد  بود.  آن 
مسجد جامع، بازار اصلی و محالت شهر مي شد و با حصار و برج 

دیده بانی و دروازه محافظت می گردید.
زمین های  شامل  که  شهر  از  خارج  منطقۀ  »پَرَوست«یا  ج( 
کشاورزی و دامپروری و محل های سکونت روستاییان و دامداران 
بود.بعد از اسالم این بخش در دنبالۀ شهرستان قرار گرفت و به 
»ربض« شهر معروف شد و عمدتاً باغات و زمین های مزروعی را 

دربرمی گرفت و محل زندگی و کار قاطبۀ مردم گردید.
احداث برج و بارو و خندق به دور شهرها همواره به منظور حفاظت و 
ایمنی شهرها بوده است و بر گرداگرد شهرها دیوارهای قطور و بلند و 
برج های دیده بانی در کنار درب بندها و دروازه ها دیده می شد. بازارها 
در قرن سوم و چهارم هجری به سوی ربض کشیده شد و رشد سریع 
گردید. همچنین گسترش  توسعۀ شهرها  عامل  مهم ترین  بازرگانی 
اسالم و نقش آن در تعیین مالکیت خصوصاً در مورد زمین و آب از 

اصلی ترین عوامل شکل دهندۀ شهرهای بعد از اسالم بود.

۱ - مشهور است که مهندسی که شهر بغداد را ساخت دانشمنــد و منجم ایرانی ابـــوسهل بن 
نوبخت است و مساحی شهر را یعقوبی مؤلف کتاب البلدان بر عهده داشته است.
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طرح  اصلی شهر بغداد به صورت دایره بود با چهار دروازه که بر دو قطر 
عمود بر هم واقع می شد و بازارهای اصلی بر روی آن ها قرار می گرفت 
و به قسمت ربض راه می یافت. منصور خلیفۀ عباسی زمین های داخل 
ربض را از حد فاصل یک دروازه تا دروازۀ دیگر بین امراي لشکر و 
بزرگان قبیله تقسیم کرد و به جهت عمران و آبادی و احیا در اختیار 
آنان گذاشت و تقسیم این نوع زمین را که »اقطاع« نامیده می شد 
و واگذاری آن از دوران بنی امیه مرسوم شده بود با امر حکومتی در 
جهت رواج مالکیت خصوصی معمول گردانید. اراضی اقطاع به تدریج 
زیاد شد و اراضی دولتی کاهش یافت. میزان پرداخت و خراج بابت 
دریافت زمین به حسب مورد تعیین و به خزانه واریز می گردید.کاربری 
اقطاع و شکل های فئودالی مالکیت خصوصی زمین و آب تکامل یافت 

و در توسعه و شکل رویش شهرها تأثیر گذاشت.
با توجه به موقعیت مکانی مسجد جامع در میدان کهنه و هستۀ اولیۀ 
شهر کاشان و راه های ارتباطی آن به قم و اصفهان و از طرف غرب 
به آبادی فین از طریق درب باغ چنین استنباط می شود که هنگام 
احداث بنای اولیۀ مسجد جامع، بافت موجود شهر اولیه )شارستان( 
به احتمال زیاد پر بوده و به ناچار بنا در قسمت ربض و لبۀ بیرونی راه 

منتهي به دروازۀ قم احداث گردیده است. 
اولیۀ مسجد در جهت  ستون های قطور و مربع مستطیل شبستان 
شرقی و غربی قرار گرفته است. محراب اول )محراب گچبری( از دو 
محراب موجود مسجددر مقابل شبستان قرار دارد، و پایه ها شباهت 
زیادی به پایه های یک چهار طاقی دارد که احتمال وجود بنایی قبل 
از ساختمان مسجد در این محل را مطرح می سازد. این موضوع جای 
مطالعه و بررسی دقیق تر دارد.۱ در کتاب مرآت البلدان می خوانیم: 
به اسم جامع معروف است.  »جامع کاشان: مسجدی که درکاشان 

شهرت دارد که صفیه خاتون دختر مالک اشتر آنرا بنا کرده است.«
در کنار راهي که هستۀ اولیه معروف به میدان کهنه را به دروازۀ قم 
دارد که در قسمت  قرار  بناي مسجد جامع کاشان  متصل مي کند 
بیروني راه نسبت به میدان و کنار راه و دروازه قرار دارد.ظاهر بناي 
مسجد جامع و اختالف سطح آن با گذر و بر و کف آن نشان می دهد 
که قبل از بناي مسجد جامع در این مکان بناي دیگري بوده است. 
ساخت و ساز مسجد مربوط به دورۀ سالجقه است ولي آثاري از صدر 
۱ - در جریان این مطالعات معلوم شد که قسمتي از زیر شبستان مسجد جامع خالي است و 
سقف آن داراي قوس است. طاق زیرین به قوس هاي ساساني و چهار طاقي شباهت دارد و الزم 

است در این مورد بررسی باستان شناختي و تحقیق بیشتري انجام پذیرد.

اسالم به بعد را مي توان در این محدوده شناسایي کرد. 
محلۀ  در  پنجه شاه  قبرستان  کنار  در  قم،  به  کاشان  راه  ادامۀ  در 
اولیه و صحن زیارت پنجه شاه قرار دارد که دارای  پنجه شاه، مکان 
پالن چهار طاقی شکل و ستون های قطور در جهــت شرقی ـ غربی 
روایت  بر  عالوه  است.  گرفته  قرار  طاقی  چهار  زیر  در  قبر  و  است 
تدفین دست یکی از شهدای واقعۀ کربال در سال 6۱ هجری در این 
صحن،این مکان محل تدفین امامزاده هارون بن موسی بــن جعفر 
)ع( و فرزند وی امامزاده محمد )ع( دراوایل قرن سوم هجری است. 
توجه  بسیار مورد  و  اماکن متبرکۀ کاشان  از  پنجه شاه یکي  زیارت 

اهالي شهر است )تصویر ۱۳(.
در قسمت جنوب غربی هستۀ اولیۀ شهر، در شروع راهی که شهر را به 
آبادي فین متصل می کرده است، در کنار محلی که قبرستان درب باغ 
در آن واقع شده است، محل تدفین امامزاده زید بن قاسم بن حسن 

تصویر۱۳.آب انبار و امامزاده پنجه شاه کاشان)ترسیم: بهرام فریور صدری(
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تصویر۱۳.آب انبار و امامزاده پنجه شاه کاشان)ترسیم: بهرام فریور صدری(

بن علی قرار دارد. زمان تدفین به اوایل قرن دوم هجری برمی گردد. 
مرقد شاه شمس الدین محمد نوۀ امام زین العابدین)ع( در ادامۀ این راه 
به فین قرار گرفته است و زمان تدفین پایان نیمۀ اول قرن دوم هجری 

است. در بنای اصلی آن آثاری از دوران آل بویه قرار دارد. 
بنیان اولیۀ بقعۀ قاضی اسد کاشی، عارف و شاعر و فقیه دوران صفویه، 
که خانقاه و محل تدریس وی نیز بوده است به مدفن این امامزاده 
مربوط می گردد وپس از وفات قاضي اسد کاشي در سال ۱۰48 هـ.ق 
او را در همین مکان دفن کرده اند. این محل از دوران سالجقه به 

بعد،با احداث حصار دروازۀ فین تثبیت گردیده است. 
در قسمت غربی میدان کهنه، در کنار راهی که شهر را از دروازۀ غربی 
امامزاده طاهر  تدفین  مرتبط می کرده،محل  و محالت  گلپایگان  به 
بن ابوالقاسم بن زیدبن حسن بن علی بن ابیطالب )ع( و فرزندش 
امامزاده منصور )ع( قرار گرفته است. این محل بعدها به محلۀ »طاهر 

و منصور« معروف شد و در کنار بقعه و صحن آن، حمام و تکیه و 
آب انبار و غیره احداث گردید. بعد از توسعۀ شهر در دوران سالجقه، 
این قسمت داخل بافت قرارگرفت و دروازۀ ملک آباد روی این راه، که 

مبدل به یک گذر از شبکۀ داخلی شهر شده است، قرار می گیرد.
در قسمت جنوب شرقی هستۀ اولیۀ شهر کاشان، در شروع راهی که 
شهر را به اصفهان و کویر )یزد و کرمان( متصل می کرده است، در کنار 
محل اولیۀ دروازۀ اصفهان، محل تدفین امامزاده سلیمان بن موسی 
بن جعفر )ع( معروف به شاه یالن قرار دارد. نقشۀ صحن این امامزاده 
هم مانند زیارت پنجه شاه چهار طاقی است. به طور کلی مي توان گفت 
ابنیۀ مربوط به قرون اولیۀ هجری تحت تأثیر معماری پیش از اسالم 

قرار گرفته است. 
اولیۀ  راه بین دو محل  ادامۀ  اولیۀ شهر، در  در ضلع جنوبی هستۀ 
دروازه های اصفهان و فین، محل تدفین امامزاده قاسم بن موسی بن 
جعفر )ع( معروف به زیارت پانخل واقع است. زمان تدفین به آخر قرن 
دوم هجری برمی گردد. حد بین دو دروازۀ مزبور محل شروع توسعۀ 
اولیۀ بازار اصلی شهر است که با گسترش شهر، به طرف شــرق ادامه 
یافته است و موقعیت کنونی مرقد این امامزاده در قسمتی از بازار 

اصلی قرار دارد که به بازار پا نخل معروف است.
بنابر کتیبه های رواق صحن بقاع متبرکۀ کاشان،مدفن بیش از ۱7 تن 
از امامزادگان در داخل بافت قدیمی شهر کاشان یعني داخل حصار 
سلجوقي قرار دارد و تعدادی مدفن دیگر در خارج از شهردر راه فین 

و آران و بیدگل و در مشهد اردهال واقع شده است. 
سال های وفات و تدفین در مقابر به اوایل قرن دوم تا اوایل قرن سوم 
هجری بازمی گردد. تاریخچۀشکل گیري شهر کاشان و هستۀ اولیۀ آن 
نیز با سال های وفات و محل مقابر این امامزادگان ارتباط پیدا مي کند 
زیرامحل این مقابر، در مقایسه با حدود تقریبی سطح شهر در قرن 
دوم هجری، در امتداد و کنارۀ راه های اصلی و خروجی شهر و جنب 
دروازه ها بوده است و در کنار آن ها قبرستان هایی توسعه یافته یا ایجاد 
گردیده است. با گسترش و توسعۀ شهر، خطوط راه ها به شبکۀ داخلی 
بافت شهر تبدیل شده و این مقابر خود به خود داخل شهر و محله ها 

واقع شده اند. 
به احتمال بسیار زیاد مرقد امامزادگان تا قرن سوم هجری و زمان 
آل بویه دارای بقعه و بارگاه نبوده است. از جملۀ مقابری که ساختمان 
اصلی و بقعۀ آن ها مربوط به دوران آل بویه است، یکی مرقد امامزاده 
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شاه شمس الدین در دروازۀ فین و دیگری مرقد امامزاده عطا بخش بن 
موسی بن جعفر )ع( معروف به سلطان عطا بخش۱ واقع درکنار دروازۀ 
اصفهان در محلی به نام تخت پل است )آثار کاشان ونطنز، ص۱6۰(. بقاع 
تاریخ است و بخش اعظم  از دوران مغول به بعد دارای  بقیۀ مقابر 
کاشی کاری ها و تزئینات و معرق کاری آن ها متعلق به دوران صفویه 

و قاجاریه است.
بقاع متبركۀ درون حصار تاریخی شهر 	¡

ارتباط  و  پیوستگی  در  آنان  متبرکۀ  بقاع  و  امامزادگان  مقابر  وجود 
محله هاي کاشان بسیار مؤثر بوده است. یکی از دالیل قرار گرفتن 
مراکز محله  بر روی خطوط شبکۀ ارتباطی بین نقاط جمعیتی که 
عناصر  است که  مقابر  به محالت شهر مبدل شده اند وجود همین 
تشکیل دهندۀ مراکز محله در کنار آن هاجمع شده  و تأسیسات مراکز 
محله مانند گذر، بازارچه، آب انبار، مسجد، حمام، تکیه و حسینیه  به 
وجود آمده اند.همچنین مي توان شهرت شهر کاشان به »دارالمؤمنین 
کاشان« را باتعداد قابل توجه بقاع امامزادگان در درون حصار تاریخي 

شهر مرتبط دانست.
بنابر روایات محلی و با استناد به کتیبه های بقاع متبرکه و کتاب آثار 
تاریخی کاشان )ص ۱6۵-۱86(، اسامی امامزادگان مزبور که بیش از ده 

تن آنان فرزندان امام موسی بن جعفر )ع( هستند چنین است:
۱- ضیاء الدین بن امام زین العابدین )ع(. مرقد این امامزاده نزدیک 

دروازۀ عطا است.
2- زیدبن قاسم بن حسن بن علی بن ابیطالب )ع(. مرقد این امامزاده 

در گذر قبرستان درب باغ است.
شاه  به  معروف  )ع(  زین العابدین  امام  نوۀ  محمد  شمس الدین   -۳

شمس. مرقد این امامزاده در نزدیکی دروازۀ فین است.
4- شعیب بن موسی بن جعفر )ع(. مرقد این امامزاده در شمال محلۀ 

پشت مشهد است.
۵- هارون بن موسی بن جعفر)ع( و فرزند وی امامزاده محمد )ع(. 
مدفن این امامزادگان در صحن غربی زیارت پنجه شاه واقع در محلۀ 
۱ - اغلب امامزادگانی که دارای لقب سلطان یا شاه هستند در مقام والی و حکمران در شهر یا 
آبادی موطن گزیده اند. مانند سلطان علی بن محمد باقر )ع(، فرزند امام پنجم )ع(، که به عنوان 
والی مشهد اردهال منصوب شد و مخالفان وی را به شهادت رساندند. وی در مشهد اردهال 
مدفون گردید و  قرن ها ست که همه ساله مردم کاشان و آبادی های اطراف به یاد بود این واقعه 
مراسم سوگواری )قالی شوران( به جا می آورند و بقعه و بارگاه وی به زیارت سلطان مشهد اردهال 

معروف است.

پنجه شاه است.
6- حبیب بن موسی بن جعفر )ع(.مرقد این امامزاده در محلۀ پشت 
مشهد است و مدفن شاه عباس صفوی در رواق جنوب غربی و داخل 

بقعه قرار گرفته است.
7- عطا بخش بن موسی بن جعفر )ع(. مرقد این امامزاده مشهور است 
به زیارت سلطان عطابخش و ساختمان آن مربوط به دوران آل بویه 

است و در کنار دروازۀ اصفهان قرار گرفته است.
8- قاسم بن موسی بن جعفر )ع(.مرقد این امامزاده،معروف به زیارت 
پا نخل، در کوی پا نخل در بازار بزرگ و در ضلع جنوبی محلۀ میدان 

کهنه قرار دارد.
۹- ابوالحارث بن عاقب بن موسی بن جعفر )ع(. مرقد این امامزاده 

معروف به زیارت درب زنجیـــر استو در بازار درب زنجیر قرار دارد.
۱۰- حسن بن موسی بن جعفر )ع( معروف به میرنشانه. مرقد این 
امامزاده در گذر سه سوک کوی پا قپان، کنار راه ارتباطي درب زنجیر 

به پاقپان قرار دارد.
۱۱- میر احمد بن موسی بن جعفر )ع( معروف به سلطان میر احمد. 
مرقد این امامزاده در محلۀ سلطان میر احمد، در قسمت شمالی قلعۀ 

جاللی و جنوب غربی بافت قدیمی شهر کاشان قرار گرفته است.
۱2- طاهر بن ابوالقاسم بن زید بن علی بن ابیطالب )ع( و فرزندش 
ابو منصور )ع(. مرقد این دو امامزاده در محلۀ طاهر و منصور نزدیک 

دروازۀ ملک آباد قرار دارد.
۱۳- اسحق و ابیطالب فرزندان حمزه بن موسی بن جعفر )ع(.مرقد 
آقا  تاج الدین در جنب مسجد  بقعۀ خواجه  زیر  امامزاده در  این دو 

بزرگ واقع شده است.
۱4- سلیمان بن موسی بن جعفر )ع( معروف به شاه یالن. مرقد این 

امامزاده در بازار اصلی بازار گذر نو معروف به بازار زرگرها قرار دارد.
۱۵- اسماعیل بن موسی بن جعفر )ع(. مرقد این امامزاده در شمال 

غربی قبرستان فیض در جنوب غربی شهر کاشان قرار گرفته است.
۱6- یوسف بن احمد بن موسی بن جعفر )ع(. مرقد این امامزاده در 
محلۀ کلهر )تکیۀ کلهر( در شرق میدان کمال الملک واقع شده است.

امامزاده در محلۀ  این  ۱7- عبداهلل بن موسی بن جعفر )ع(. مرقد 
گریچه واقع گردیده است.

به  ارتباطی  راه هاي  در  کاشان،  شهر  خارج  در  دیگری  بسیار  بقاع 
آبادی های اطراف و شهرهای نطنز و قمصر و قهرود و آران و تعدادی 
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نیز در آبادی های نزدیک و چسبیده به شهر قرار گرفته اند. همچنین 
در  طهارت  و  عصمت  خانوادۀ  منسوبین  از  تعداد  همین  حدود  در 
محدودۀ شهر مدفون هستند که برخالف بقاع ذکرشده، مقابر آنان 

فاقد سند کتبي معتبر است.
توسعۀ  و  شکل گيري  روند  و  اجتماعي  اوضاع  بررسي  	¡

شهر كاشان در ادوار تاریخي
شکل گیري هستۀ اولیۀ شهر کاشان )قرن یکم تا چهارم هجري(

ساختن  ضمیمه  و  ایران  مرکزی  مناطق  بر  استیال   از  بعد  اعراب 
بسیاری از شهرها از جمله ری، قم، کاشان و اصفهان به متصرفات 
خود در عراق، این نواحی را »ماه الکوفه« نامیدند زیرا نیروهایی که به 
آن جا حمله کردند از اردوگاه کوفه به طرف ایران حرکت کرده بودند. 
بعدها در جغرافیاي تاریخي، این مناطق »عراق عجم« در برابر »عراق 

عرب« نام گرفت.
تا اواخر قرن اول هجری، قم و کاشان تابع حکمرانی اصفهان بودند. 
سپس کاشان از قم نیز جدا گردید و به صورت شهری مستقل و داراي 
منبرمستقیماً به خالفت اسالمی مالیات می پرداخت که تا زمان هارون 

الرشید خلیفۀ عباسی )۱7۰-۱۹۳ هـ ق( ادامه یافت.
احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم تألیف ابوعبداهلل محمد بن احمد 
مقدسی در قرن چهارم هجری شرح می دهد که داشتن منبر نشانۀ 
قدرت و خودمختاری شهرهای اسالمی بوده است. هر گاه مردم شهری 
می توانستند اثبات کنند که اکثریتشان مسلمان اند، از طرف خالفت به 
حکام آن مرکز جمعیتي یا شهر اجازۀ داشتن منبر و نتیجتاً ساختن 
و  حدود  اجرای  و  جماعت  و  جمعه  نماز  برگزاری  و  جامع  مسجد 
مجازات های شرعی داده مي شد. همچنین منبر داشتن و اقامۀنماز 
جماعت همیشه همراه با ذکر نام خلیفه بود و والي منتخب حکومت 

مرکزي بغداد مجري امور مي گردید. 
این امر باعث شد که ساکنان منطقۀزرتشتي نشین دشت کاشان با 
نام کاشان به دنبال احداث مسجد جامع و  به  یک مرکز جمعیتي 
برقراري منبر در شهر باشند زیرا در غیر این صورت، یعني نرسیدن 
جمعیت مسلمان شهر به حد نصاب، بایستي سالیانه مبالغی را که 
حکومت مرکزی بغداد تعیین می کرد به عنوان خراج می پرداختند. 
به »دارالمؤمنین  بعدها شهر کاشان  تغییرات  اثر همین  بر  احتماالً 

کاشان« شهرت یافت.

کاشان دارای 77 پارچه آبادی بوده است )اعم از رستاق و طسوج( 
و از حدود دو میلیون درهم مالیات، ۱۵۰ هزار درهم سهم رستاق 
کاشان بوده است. بعد از جدا شدن قم و کاشان از اصفهان، قریۀ راوند 
تا قسمت های جنوب شرقی و جنوب غربی کاشان در تابعیت اصفهان 
باقی ماند. در اواخر قرن دوم هجری، در دورۀ اول حکومت عباسیان 
که عصر ترقی و عظمت ایشان بود )۱۳2-2۱8 هـ ق(، مجدداً نواحی 

قم و کاشان و اصفهان زیر چتر حکمرانی واحدی قرار گرفت.
در کتاب البلدان تألیف ابن فقیه همدانی در سال 2۹۰ هجری آمده 
که شهر اصفهان دارای ۱7 روستا من جمله گرمسیر کاشان و  سردسیر 
کاشان بوده است.۱ در کتاب االعالئق النفیسه که آن هم متعلق به 
قرن سوم هجری است، شمار روستاهــای اصفهان با افزودن طسوج 
الرود، انار و آران به تعداد قبلی، 2۰ روستا ذکر شده و روستاهای حد 
فاصل اصفهان و قم از جمله کاشان همچنان در تابعیت اصفهان باقی 

مانده است.
به هرحال سرنوشت کاشان در طول تاریخ همواره با سرنوشت اصفهان 
پیوستگی داشته و در فراز و نشیب های عمران و آبادانی تا تخریب ها 

و سوانح و حمالت به گونه ای با آن پیوند خورده است. 
پس از قیام بابک خرم دین در اوایل قرن سوم هجری )2۱8 هـ ق( 
و پیروی مردم اصفهان از او علیه حکومت بغداد، مجدداً این شورش 
در سال 242 هجری تکرار شد. المعتز خلیفۀ عباسی به این ناحیه 
لشکرکشی و مردم را قتل عام کرد و حاکمی شیعه مذهب به نام ابن 

حمدان را به حکومت قم و کاشان منصوب کرد.
در اوایل قرن چهارم هجری، در جریان تصرف کاشان و اصفهان به 
دست مرد آویج، این منطقه از سکون و آرامش برخوردار نبود. در 
این زمینه تاریخ فخری تألیف محمدبن علی بن طباطبا معروف به 
از آن این طور استنباط  »ابن طقطقی« مطالب مشروحی دارد که 
از اسالم حرکت های سازنده ای در منطقه  بعد  می شود که چنانچه 
صورت می گرفته، به سرعت بر اثر جنگ و ستیزها تخریب می شده، 
و تا رهایی منطقۀ اصفهان به دست علی بن بویه نیز در این منطقه 
دنبال  به  این،  بر  عالوه  است.  داشته  وجود  متناوبی  جنگ های 
زلزلۀسال های 2۳۹ و ۳46 هجری در کاشان و اصفهان، ابنیۀ عمومی 
این دوران کاشان احتماالً  بارۀ شهر تخریب شده است.در  و برج و 
۱ - سردسیر کاشان و گرمسیر کاشان دو منطقه از دشت کاشان و هر کدام شامل تعدادي آبادي 
هستند. در بین این دو منطقه بخشي از دشت کاشان قرار دارد که شهر کاشان در آن واقع شده 

و آب و هواي متعادل تري نسبت به گرمسیر و سردسیر کاشان دارد.
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قلعه های کشاورزی  مانند دیگر  و  بوده  باروی گلین  و  دارای حصار 
اطراف آن، بر اثر تهاجمات و سوانحی نظیر زلزله، حصار و باروی شهر 

اولیه و قالع نزدیک اولین هستۀ شهر از بین رفته است. 
و  حصار  الرشید  همسرهارون  خاتون  زبیده  که  روایت  این  چنانچه 
باروی کاشان را بنا کرد صحیح باشد، با توجه به وقایع دوران زندگی 
این خلیفۀ عباسی  مي توان گفت باروي شهر بر اثر حمالت یا به دلیل 
توسعۀ شهر نیاز به تعمیر یا بازسازي داشته  و مجدداً با زلزله های 
نیمۀ اول قرن سوم هجري تخریب گردیده است. احتماالً بعد از تسلط 
آل بویه، شهر توسعه یافته و مورد ترمیم و بازسازی قرارگرفته و حصار 
و باروی جدید برگرد آن بنا شده است. ولی امروز هیچ اثری از باروی 

آل بویه در شهر به چشم نمی خورد.
نشانه ای که تا اندازه ای حدود شهر یا شارستان اولیه را مشخص می کند 
شبکۀ داخل بافت قدیمی شهر کاشان فعلی است که به صورتي منظم 
و شطرنجي است. این قسمت از شبکه از دروازۀ قم۱ شروع می شود و 
بعد از عبور از کنار قبرستان پنجه شاه در محلۀ پنجه شاه، از راه کنار 
مسجد جامع و میدان کهنه )دروازۀ شارستان اولیه( می گذرد و به 
طرف جنوب غربی محلۀ میدان کهنه تا گذر درب باغ و قبرستان 
درب باغ، که احتماالً دروازۀ دیگری برای شارستان بوده، ادامه می یابد. 
شبکۀ دیگر به صورت شمالی ـ جنوبی از دروازۀ قم به طرف جنوب 
ادامه می یافته است.  یعنی به طرف راه نطنز ـ اردستان و اصفهان 
بررسی ها حدود کلی شهر اولیۀ کاشان را مشخـص می کند، ولی هیچ 

اثری از برج و بارو و خندق وجود ندارد.
کاشان در دوران آل بویه )قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری( 

در سال ۳2۰ هجری، حکومت آل بویه در ایران تشکیل شد و علی 
بر  ملقب شد،  به »عماد الدوله«  از جانب خلیفه  بعدها  که  بویه  بن 
نواحی جبال در محدودۀ اصفهان و همدان و ري مسلط گردید.در قرن 
چهارم هجری و دوران فرمانروایی آل بویه خصوصاً عضد الدولۀ دیلمی، 
شهرهای مرکزی ایران رو به رونق و آبادانی گذاشت. سپس مؤید الدولۀ 
دیلمی )۳66-۳7۳هـ ق( فرمانروای اصفهان و کاشان گردید و وزیر 
دانشمند او صاحب بن عباد در رشد و ترویج فرهنگ و علم در این 

نواحی سهم مؤثری داشت. 
مقدسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم که در نیمۀدوم 
قرن چهارم هجری نوشته شده در قسمت ناحیۀ جبال دربارۀ کاشان 
این شهر عظیم  بیابان.  در حد  واقع  است  بلدی  می نویسد:»کاشان 
۱- دروازۀ قم که به دروازۀ حاجی جمال نیز معروف است در حد شمالی محلۀ پنجه شاه قرار 

گرفته است. 

االسم و قدیم الرسم می باشد. اطراف آن مزارع و قرای خوب و قنوات 
عدیده و میاه کثیره دارد. اهالی کاشان با حذاقت و دانش اند مخصوصاً 
در حرف و صنایع و ساختن ظروف مس، و در این بلد معادن سنگ 
مرمر و الجورد دیدم که معدنی به خوبی آن در هیچ بلدی ندیده ام.«

در کتاب حدود العالم که آن هم در قرن چهارم هجری تألیف شده، 
قاسان یکی از شهرهای کوچک ناحیۀ جبال ذکر شده و در جای دیگر 
این کتاب آمده است: »کاشان شهری است بسیار نعمت و از آن جا 

دبیران و ادیبان بسیار خیزندو اندر وی کژدم بسیار خیزد.«
در اوایل قرن پنجم، عالء الدولۀ کاکویه فرمانروای کاشان و اصفهان 
شد. این دوره در شکل گیری کاشان و اصفهان دارای اهمیت بسیار 
است. دانشمندانی همچون ابوعلی سینا را به اصفهان فرا خواندند و 
یکی از مهم ترین کانون های فرهنگی و علمی درمرکز ایران به وجود 

آمد.
کاشان در زمان خالفت عباسیان و حکومت بویه ها کاماًل شکل شهر 
به خود گرفت و رو به توسعه نهاد. این شهر از پاره ای جهات در ابعاد 
حکومتی در ارتباط مستقیم با اصفهان قرار داشت و از طرفی تحت 
تأثیر دو شاه راه بزرگ اقتصادی منطقه، یعني جادۀ ابریشم و راه ادویه 
که شرق را به داراالسالم بغداد و قسطنطنیه متصل می کرد و شاه راه 
بزرگ شمالیـ  جنوبی کشور یعنی ریـ  اصفهان که شبکۀ ارتباطی را 
به جنوب و راه های آبی و جنوب شرقی کشور مرتبط می ساخت، قرار 
گرفته بود که موجب رشد صنعت و بازرگانی در شهرهای کویری شد. 
در اینگونه شهرها، به دلیل فقدان آب کافی و زمین مناسب، کشاورزی 
در حد تأمین مایحتاج اولیۀ ساکنان بوده و مردم این گروه از شهرها 
اهالی کاشان که  به صنعت و تجارت رومی آوردند، خصوصاً  طبیعتاً 

مردمانی صاحب حرفه و صنعتگر گردیده اند. 
)از  کاشی سازی  پارچه(،  ابریشم،  )فرش،  بافندگی  مانند  صنایعی 
فام(،  زرین  کاشی های  مانند  کاشی ها  نفیس ترین  تا  ساده ترین 
مس سازی و مسگری باعث رونق صنعت و تجارت در این شهر شده اند 

که همچنان تا قرن اخیر با قوت ادامه داشته است.
اصطخری در سال ۳4۰ هجری در کتاب مسالک الممالک در باب 
و   .  .  .« می نویسد:  عجم«  عراق  »ذکر  یا  کوهستان«  دیار  »ذکر 
کوهستان را شهرهایی هست مشهور چون همدان و دینور و سپاهان 
و قم و شهرهای کوچک چون قاشان و نهاوند و . . .«وی همچنین در 
»ذکر شهرهای جبال« بعد از قم از قاشان نام می بــرد و می نویسد 
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قاشان شهرکی کوچک است.
شهرهاي  جمله  از  کاشان  چهارم  قرن  در  که  است  مسلم  بنابراین 

کوچک منطقه محسوب مي شده است.
تأثیر راه هاي ارتباطی بر توسعۀ شهر کاشان)از صدر اسالم تا اوایل 

قرن پنجم هجری(
ارتباطی کاروان رو راهی بوده است که  از قدیمی ترین راه های  یکی 
ری را از طریق شهر قم و از حاشیۀ کویر )دشت قاسان( به شهرهاي 
اصفهان و یزد و کرمان متصل می ساخته است. این شریان تجاری 
مهم کشور که شاه راه خراسان ـ بغداد را قطع می کرد، تأثیر زیادی 
در شکل گیری شهرهای مرکزی ایران از جمله رشد هستۀ اولیۀ شهر 
کاشان داشته است. همچنین عبور این راه از منطقۀ قاسان، که آن 
را به دشت کاشان مي شناسیم، موجب توسعۀراه های منطقه ای شده 

در حدی که این راه ها آبادی های کویری و حاشیه ای منطقه را به 
آبادی های کوهستانی غربی و جنوبی دامنۀ جبال زاگرس مرتبـط 
می ساخته، از طریق گرمسار به شاه راه خراسان و از طریق غرب منطقۀ 
قاسان به گلپایگان و همدان و راه بغداد متصل مي گردیده، و راه شرقی 
ـ غربی دامنۀ جبال زاگرس از منتها الیه حد جنوبی هستۀ اولیۀ شهر 
کاشان می گذشته و به بازار شهر می رسیده و ادامۀ آن در خارج شهر 
به راه اصلی و کاروان رو مبدل می گشته به طوری که بازار اصلی شهر 

در ادامۀ این راه شکل گرفته است.
راه هاي کاروان رو که از بخش شرقي شهر می گذشت و به جادۀ ابریشم 
متصل مي گردید و راه شمالي ـ جنوبي که به شاه راه ري ـ اصفهان 
متصل مي شد در گسترش و توسعۀ بازار به طرف شرق و همچنین 

جنوب و جنوب شرقي تأثیر عمده ای داشته است. )نقشۀ ۳4-۳۱(.
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ۳۱.شکل تقریبی شارستان اولیۀ  شهر کاشان در صدر اسالم
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ ۳2. شکل تقریبی شارستان اولیۀ شهر کاشان در صدر اسالم و قرون اولیۀ هجری و  قلعه های مسکونی
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ ۳۳. هستۀ اولیۀ شهر کاشان در زمان ظهور اسالم
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ ۳4. هستۀ اولِیۀ شهر کاشان )محلۀ میدان کهنۀ فعلی( در زمان ظهور اسالم و در قرون اولیۀ هجری
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ادامۀ  در  اسالم  اولیۀ ظهور  فضایي شهر کاشان درسال های  توسعۀ 
گسترش راه هایی صورت گرفته که به سمت شرق و جنوب شرقی 

می رفته است. 
روي این راه ها دو دروازه قرار داشته است. اولی روی راه شرق یعنی 
بازار و حدود چهار سوق میانچال و دیگری روی راه جنوب شرقی در 

محل درب زنجیر، کنار مسجد۱ و زیارت درب زنجیر. 
به احتمال زیاد دروازۀ اصفهان و یزد ابتدا در این مکان بوده است.

بدین ترتیب، در این مرحله از گسترش شهر، دو راه شرقی و جنوبی 
از طریق دروازۀ فوق به شبکۀ داخلی وارد شده اند که یکی در امتداد 
بازار اصلی بوده و دیگری از کنار میدان پای قپان2 )گذر میرنشانه و 

سه سوک( به طرف محل فعلی دروازۀ عطا ادامه یافته است.
با گسترش شهر در این دوران، سه دروازۀ شهر به چهار دروازه تبدیل 
شده است. محل احتمالی دروازه های شهر در این دوره بدین ترتیب 
اولیۀ  شارستان  کنار  از  که  راهی  روی  قم«  »دروازۀ  که  است  بوده 
میدان کهنه و مسجد جامع به طرف خارج شهر ادامه می یافته قرار 

گرفته است. 
در این زمان شهر در جهت شمال شرقي تا محلۀ پنجه شاه توسعه 
از  یکی  که  پنجه شاه  منارۀ  و  میدان  که  طوري  به  است.  یافته 
آشکارترین نشانه های بصری در این قسمت از شهر است و همچنین 
زیارت پنجه شاه در داخل بافت قرار گرفته و در قالب »مرکز محله« 
دارای عملکرد شده است.سپس بنا بر اهمیت و موقعیت محلۀ مذکور، 
مرکز آن قوی تر شده و عناصردیگری مانند آب انبار وحمام و بازارچه 
و گذر و حسینیه در »فتاحه«۳ به آن اضافه شده است.این محله که 
امروز در مرکز شهر قرار دارد همچنان این نشانه ها را که بخشي از 

هویت شهر کاشان هستند در خود حفظ کرده است.
دروازۀ دیگر شهر از محل تقاطع دو راه شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ 
غربی، از ضلع جنوب شرقی شارستـان به طرف میدان پای قپان پیش 

۱ - این مسجد احتماالً مسجدی است که مسجد درب زنجیر روی آن یا در مسیر توسعۀ آن 
ساخته شده است. ممکن است درب زنجیر در شروع شکل گیري و توسعۀ شهر یکي از دروازه ها 

بوده است.
2 -  بارانداز و میدان پای  قپان پس از  آن که در محدودۀ توسعۀ شهر قرار گرفته به محلۀ پاقپان 
مبدل شده است ودر بافت موجود شهر هنوز مدور و به صورت میدان دیده مي شودکه به مرور 
زمان در وسط آن ساخت و ساز شده است. وجه تسمیۀ»پاقپان« می تواند پای قپان باشد چون 
کاروان ها در این میدان که در اصل بارانداز شهر بوده توقف می کردند و پس از توزین و قپان 

کردن کاالهاي خود، از درب زنجیر وارد شهر و نهایتاً سراها و بازار می شدند.
۳ - »فّتاحه« اصطالحاً به فضاهای باز در تالقی چند گذر اطالق می شود که به شکل مربع یا 

مستطیل است و در یک یا چند سوي آن ایوان یا رواق قرار دارد.

رفته است.دروازۀ سوم نیزدر محــل»درب زنجیر«4   قرار گرفته است.
همانطور که پیش تر اشاره شد، این دروازه راه های اصفهان و یزدرا به 

شـهرمرتبط می ساخته است.
حرکت دو دروازۀ فوق بیشتر به دلیل توسعۀشهر از سمت شرق و 
جنوب شرقی و اهمیت دو راه کاروان رو که از این جهت وارد شهر 
می شد ند بوده است. این امر مسلم است که شهر بیشتر به طرف شرق 
پیشروي کرده و گسترش یافته است وکاشان در این دوره از سمت 
غرب و جنوب غربی چندان توسعه ای نداشته است. وجود باغات و 
زمین های کشاورزی و اهمیت آن ها برای شهر از عوامل مؤثر در مهار 

توسعه به شمار مـی رفته است.
چهارمین دروازه )دروازۀ فین( درمحل درب باغ و کنار قبرستان درب 
مقابر چند  و  قبرستان  دروازه  این  اطراف  در  است.  داشته  قرار  باغ 
امامزاده قرار گرفته که زمان تدفین آنان به قرن دوم و اوایل قرن سوم 

هجری بازمی گردد. 
گسترش ارتباطات در فالت مرکزی مهم ترین عامل توسعۀ شهرهای 
کشور در قرن چهارم هجری )دوران حکومت آل بویه( بوده است. این 
ارتباطی  داشته اند که در شبکۀ  یکدیگر  بر  متقابلی  تأثیر  عامل  دو 
کاشان با اطراف آن نیزکاماًل مشهود است به طوری که هم  زمان با 
توسعۀ شهر کاشان، این شهر با اتصاالت بیشتری با آبادی های اطراف 
پیوند یافته و این امر به نوبۀ خودبر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی شهر 

و منطقه )دشت کاشان( اثر مثبت داشته است.
راه غربي در دوران آل بویه دو شاخه شد. یکی از شمال غربی حد گذر 
درب باغ تا کنار زیارت طاهر و منصور و حمام آقا )گذر طاهر و منصور 
تا دروازۀ ملک آباد( و ادامۀ آن به طرف نراق و محالت و گلپایگان و 
راه دیگر به طرف جنوب غربی و فین )گذر بابا ولی و گذر درب فین( 

مي رفته است.
میدان و بارانداز وسیع شهر به نام پای قپان، که شرح آن داده شـد، 
در بیرون دروازۀ جنوب شرقی شهر و در حد فاصل راه کویری که به 
»راه خراسان« نیز معروف گشت و راهی که شاخه ای از آن به طرف 
گرفته  قرار  می یافت  ادامه  یزد  به طرف  آن  دیگر  و شاخۀ  اصفهان 
است،و شکل مدور آن روی بافت پس از گذشت دست کم دوازده قرن 
همچنان باقی مانده است. این محل امروز نیز گودترین نقطۀ شهر 
4 - اصطالح »درب« مانند درب زنجیر، درب باغ، درب حوض و درب امید در شهر کاشان، بنا 
بر اهمیت و شرایط زمان پیدایش آن،به مکان هایی در محدودۀ اتصال شهر به راه های خروجی 
مثل دروازه، اتصال دو محله و دو گذر، و اتصال شهر به باغات و زمین های مزروعی اطالق 

می شده است.
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است و به گذر پای قپان )پاقپان( و »گذر میرنشانه« و »چاله حوض« 
معروف است و تا گذر سه سوک و محلۀ پشت عمارت ادامه دارد.

وسعت و اهمیت میدان مذکور چندان بوده که تا اواخر قرن چهارم 
هجری که توسعۀ شهر از آن حد گذشته دارای عملکرد بوده است 
و در قرون بعدی هم که در داخل شبکۀ شهر قرار گرفته به محلۀ 
پاقپان معروف گشته است.مدفن امامزاده حسن بن موسی بن جعفر 
)ع( معروف به »میرنشانه« در این محل قرار گرفته و این قبرستان 
نیز اهمیت ویژه ای در جنب راه خروجی و دروازۀ شهر یافته است. از 
کنارۀ قبرستان و میدان پای قپان، جادۀکنار گذر شهر به طرف غرب 
تا درب باغ ادامه می یافته و به راه غرب و راه فین می پیوسته است. 
دروازۀ شمالی دروازۀ قم است. به احتمال قریب به یقین، در صدر 
اسالم،دروازۀ قم در کنار مسجد جامع و میدان کهنه واقع بوده است. 
در پشت دروازۀ مذ کور قبرستان پنجه شاه قرار داشته است که راه 
خروج از شهر به طرف قم بوده که ابتدا به آبادی های انوشا باد و یزدل و 
مشکان و شاخۀ دیگری از آن به راوند متصل می شده و نهایتاً به جادۀ 

قـم ـ ری می پیوسته است. این ارتباطات امروز به شبکه های اصلی و 
مهم داخلي بافت قدیمی کاشان تبدیل شده است.

مسجد جامع در حد بیرون شارستان، در قسمت ربض، جنب میدانی 
که بعدها به میدان کهنه معروف شده قرار گرفته است. چنان که گفته 
شد، در پشت دروازۀ قم قبرستان و زیارتگاه جنب آن ۱ و میدان و 
احتماالً مناره قرار داشته که به قبرستان و زیارتگاه و میدان پنجه شاه 
معروف گردیده ودر مراحل بعدی توسعه، با ایجاد تأسیسات رفاهی 
و شهری نظیر مسجد و آب انبار و گذر و بازارچه به محلۀ پنجه شاه 
تبدیل شده و در منتها الیه آن دروازۀ قم قرار می گیرد.موقعیت مکانی 
که  است  چنان  جمعیتی  گردآمدۀ  اولین  به  نسبت  جامع  مسجد 
می توانددر محل یک بنا یا بر روی آن یا احتماالً در توسعه یا تکمیل 
بنایی که در آن مکان موجود بوده ساخته شده باشد. بنابر روایتی که 
قباًل ذکر شده است، احداث بنای اولیۀ مسجد جامع را به دختر مالک 
اشتر نسبت می دهند و قبری را در صحن امامزاده پنجه شاه متعلق به 

وی می دانند )نقشۀ ۳۵، تصویر ۱8-۱4(. 

امامزاده  تدفین  از  قبل  پنجه شاه  زیارتگاه   - ۱
هارون بن موسی بن جعفر)ع(، بنابر روایتی، به 
واقعۀ کربال در سال 6۱ هجری مربوط و متبرک 

بوده است که پیش تر شرح آن آمده است.

نقشۀ ۳۵. موقعیت میدان کهنه و مسجد جامع
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تصویر۱4. منار مسجد جامع
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تصویر۱۵. مسجد جامع
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تصویر۱6. پالن مسجد جامع

تصویر۱7. برش هایی از مسجد جامع
تصویر۱8. نمای ایوان گنبد دار مسجد جامع قبل از هر نوع مرمت 

)تصاویر از آرشیو نگارنده، مربوط به دهۀ۱۳4۰(

راهی که دروازۀ  قم را به دروازۀ غربی، که به دروازه فین معروف 
مسجد  جنوبی  قسمت  و  شارستان  کنار  از  می کرده  متصل  شده، 
جامع می گذشته و به حد غربی شهر و باغات و مزارع می رسیده و 
به »درب باغ« نیز موسوم بوده است. در قسمت بیرونی درب باغ، 
احتماالً  فین  دروازۀ  اولیۀ  محل  و  داشته  قرار  باغ  درب  قبرستان 
امامزاده در  تدفین چندین  و  توسعه  از  بعد  بوده است که  این جا 
قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری در محل دیگري از راه مذکوربه 
طرف فین قرار گرفته است. راه خروجی این دروازهبه طرف بیرون 
شهر دو شاخه شده و یکی به طرف فین )جنوب غربی( و دیگری 

و  غربي  )شمال  وبغداد  همدان  ـ  گلپایگان  و  محالت  سمت  به 
غرب( و نواحی کوهستانی ادامه یافته است.

جهت حرکت آب در منطقه نقشی اساسی در توسعۀ شهر کاشان 
قرارگرفته  کاسه ای  در  می بینیم  شهر  که  به طوری  است  داشته 
و  می شود  کشیده  ارتفاعات  طرف  به  جنوب  و  غرب  از  که  است 
آب  مجرای  مانند  آب  جریان های  تجمع  محل  کاسه  این  طبیعتاً 
فین و آب دو رودخانۀ قمصر و قهرود شده است. قنات هایی هم 
که برای آبادی های آران و بیدگل و انوشاباد و سایر آبادی هاحفر 
گردیده از زیر شهر کاشان می گذشته است. عدم دسترسی به آب 
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و فقدان آب های زیرزمینی گسترش شهر را در جهت کویر )شمال 
و شرق( در حدی متوقف ساخته و توسعه بیشتر به طرف جنوب 

و جنوب غربی و غرب صورت گرفته است.
جنگ های  نظیر  دالیلی  به  کاشان  شهر  اسالم،  ظهور  اوایل  در 
قرن اول هجری و احتماالً ناامنی ناشی از هجوم ها و حمالتی که 
تهدید می کرد رشد محدود  را  بالدجبال  نواحی  مناطق جمعیتی 
اول هجری و  با پشت سر گذاشتن دو قرن  و کمی داشته است. 
توسعۀراه های کشور و برقراری آرامش و ثبات، این منطقه از رشد 
و  شده  برخوردار  اطراف  آبادی های  به  نسبت  بیشتری  توسعۀ  و 

اهالی از مرحلۀ امرار معاش با کشاورزی خارج شده و به مراودات 
خود  احتیاج  بر  مازاد  و  و صنعتی  کشاورزی  کاالهای  مبادالت  و 
منطقه  در  بیشتری  مرکزیت  دارای  کاشان  شهر  و  پرداخته اند 

گردیده است. )نقشۀ ۳6-4۱، تصویر ۳4-۱۹(.

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



88

نقشۀ ۳6. قسمتی از دیوار قدیمی شهر کاشان )ترسیم: ثریا بیرشک(
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باال راست: تصویر ۱۹. بخشی از دیوار شهر مربوط به نقشۀ ۳6
پایین: تصویر2۰. گوشه ای از دیوار شهر مربوط به نقشۀ ۳6

باال چپ: تصویر2۱. قسمتی از دیوار شهر مربوط به نقشۀ ۳6
)تصاویر مربوط به دهه های۱۳۵۰ و۱۳6۰ است. ثبت از ثریا بیرشک(
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نقشۀ ۳7. بخشی از دیوار قدیمی شهر کاشان )ترسیم: ثریا بیرشک(
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باال: تصویر 22 . بخشی از دیوار قدیمی شهر مربوط به نقشۀ ۳7
پایین: تصویر 2۳. قسمتی از دیوار قدیمی شهر مربوط به نقشۀ ۳7

)ثبت از ثریا بیرشک(
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نقشۀ ۳8. بخشی از دیوار قدیمی شهرکاشان و برج کنار آن ودروازۀ علی واقع درادامۀ جادۀ دروازۀ دولت به خارج ازشهر در توسعۀ دورۀ قاجاریه
 )ترسیم: ثریا بیرشک(
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باال راست: تصویر 24. گوشه ای از دیوار قدیمی شهر مربوط به نقشۀ ۳8، دروازۀ علی
پایین راست: تصویر 2۵. بخشی از دیوار قدیمی شهر مربوط به نقشۀ ۳8، دروازۀ علی
پایین چپ: تصویر 26. قسمتی از دیوار قدیمی شهر مربوط به نقشۀ ۳8، دروازۀ علی

)ثبت از ثریا بیرشک(
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نقشۀ ۳۹. بخشی از دیوار قدیمی شهر کاشان و دروازۀ غدیر واقع درروی بارودر توسعۀ دورۀ قاجاریه
)ترسیم: ثریا بیرشک(
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باال: تصویر 27. بخشی از دیوار قدیمی شهر مربوط به نقشۀ ۳۹، دروازۀ غدیر
پایین: تصویر 28. دروازۀ غدیر

)ثبت از ثریا بیرشک(
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نقشۀ 4۰.  بخش هایی از دیوار قدیمی شهر کاشان 
)ترسیم: ثریا بیرشک(
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باال راست: تصویر 2۹. بخشی از دیوار قدیمی شهر کاشان
پایین: تصویر ۳۰.بخشی از باروی شهر که تا اواخر دهۀ ۱۳6۰ و اوایل دهۀ ۱۳7۰ تخریب نشده بود

باال راست: تصویر ۳۱. قسمتی از باروی شهر که تا اواخر دهۀ ۱۳6۰ و اوایل دهۀ ۱۳7۰ تخریب نشده بود
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نقشۀ 4۱. دروازۀ علی و دروازۀ ملک آباد 
)ترسیم: ثریا بیرشک(
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باال راست: تصویر ۳2. دروازۀ ملک آباد مشرف به مزرعۀ ملک آباد واقع در روی باروی سلجوقی، پاشنۀدرب این دروازه تا اواخر دهۀ ۱۳7۰ قبل از تعریض گذر سالم مانده بود، مربوط به نقشۀ 4۱
باال چپ: تصویر ۳۳. دروازۀ علی مربوط به نقشۀ 4۱

پایین: تصویر ۳4. نمای عمومی جبهۀ جنوبی قسمتی از دیوار قدیمی شهر کاشان و آثار خندق
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در این مرحله، قلعه های اطراف راه خروجی شهر)جنوب شرقی( بعد 
از میدان پای قپان یعنی قلعه های سرسنگ، چهل دختران، سرپُله، 
پشت عمارت، و سیقند )سیقن( که در کناره و دو طرف این راه قرار 
داشته اند در هم ادغام شده و در محدودۀ توسعه شهر قرار گرفته اند. 

مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 42.شهر کاشان در دوران آل بویه تا پایان قرن چهارم هجری قمری

تأسیسات داخل قلعه ها نیز هر یک به صورت محلۀ جنوب شرقی شهر 
درآمده و در ارتباط با این راه قرار گرفته اند. 

این راه تدریجاً در درون بافت شهر قرار گرفته و به یکی از شریان های 
مهم شبکۀ داخلی بافت تبدیل شده است، از درب زنجیر، گذر پاقپان 
و گذر سر سنگ تا حدود قبرستان سرسنگ و جنب میدان و دروازه ای 
که در ربض قرار داشته است.روند توسعه و شکل گیری شهر تا پایان 

قرن چهارم هجری در نقشه های 42تا 44 نشان داده شده است.
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 4۳.شهر کاشان در دوران آل بویه تا پایان قرن چهارم هجری قمری
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 44. شهر اولیۀ کاشان در دوران آل بویه

تمرکز  بر اساس  مراحلی  چنین  در  زیستی  مجتمع  این  احتماالً 
جمعیت به صورت مرکز رستاق )بخش( قاسان )کاشان( درآمده و 
نام »کاشان« را به خود اختصاص داده است. سپس با برقراری ارتباط 
یافتن  امنیت  و  با شهرها و روستاهای منطقه  بازرگانی  و  اقتصادی 
راه های کاروان رو در زمان خالفت عباسیان و رونق فراوان آن ها در 
دوران هارون الرشید و مأمون، کاشان به عنوان یک شهر کوچک در 

منطقه مطرح شده است.

از جنب دروازۀ جنوب شرقی شهر و از حد جنوبی شهر و غرب میدان 
پای قپان، راهی به طرف بخش تحتانی محلۀ کلهر در جهت توسعۀ 
قسمت جنوبی بازار تا قبرستان درب باغ و دروازۀ فین ادامه داشته و 

به عنوان»کنار گذر« یا جادۀ عبوری شهر دارای عملکرد بوده است.
با توسعۀ شهر در اواخر قرن سوم هجری و در دوران حکومت آل بویه، 
راه شرقی ـ غربی که قباًل در منتها الیه حد جنوبی شهر قرار داشت، 
به عنوان ستون فقرات و بازار اصلی شهر طوری در میان شهر و بین 
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دو دروازۀ شرقی و غربی قرار گرفته که راه های خروجی شرقی و غربی 
شهر از آن گذشته است. 

این راه از سمت شرق، به دلیل تالقی با شاه راه خراسان ـ بغداد از 
طریق کویر )چهار طاقی و مرنجاب( و گرمسار و قومس، و همچنین 
از سمت غرب کاشان و تالقی با ادامۀشاه راه خراسان ـ بغداد در غرب 
کشور و همدان از طریق محالت و گلپایگان و نواحی کوهستانی، به 
شریان مهم و اقتصادی شهر تبدیل شده است. تشکیل بازار در جریان 
توسعۀ شهر تا پایان قرن چهارم هجری و دوران آل بویه صورت گرفته 

و محالت دو طرف بازار نیز در این سال ها شکل گرفته اند.
شهر در این برهه دارای دو محور شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی 
بوده که هر دو در امتدادراه های پراهمیت اقتصادی و بازرگانی منطقه 
و کشور بوده اند. این امر باعث شده بیشترین تبادالت تجاری منطقۀ 
شرقی شهر و تقاطع این دو محور در چهار سوق میانچال انجام گیرد 

که همچنان این کاربری تا امروز حفظ شده است.
ادامۀ چهار سوق میانچال به طرف جنوب به بازار میانچال معروف 
است و گودترین نقطۀ بازار است. غرب و جنوب و مرکز شهر بیشتر 
باغات و مزارع در حاشیۀ شهر قرار  دارای کاربری مسکونی بوده و 
داشته اند. امتداد چهار سوق میانچال به سمت جنوب به بازار درب 
سوق  چهار  محل  است.  می شده  متصل  قپان  پای  میدان  و  زنجیر 
میانچال )مسجد میانچال، سرای میانچال، آب انبار و غیره( می توانسته 
حد شرقی شارستان در دوران آل بویه باشد، و شارستان شامل محالت 
پنجه شاه، میدان کهنه و کلهر بوده و به احتمال زیاد شهر در دوران 

آل بویه دارای برج و بارو و خندقي نیز بوده است.
مدفن تعدادی از امامزادگان روی یک محور شرقیـ  غربی و دو محور 
شمالی ـ جنوبی قرار گرفته که همان طور که گفته شد به »زیارت« 
معروف اند. زیارت های روی محور شرقیـ  غربی شهر یعنی بازار اصلی 
عبارت اند از زیارت شاه یالن، زیارت پا نخل، زیارت درب باغ، و زیارت 

شاه شمس.
زیارت های روی محورهای شمالی ـ جنوبی به ترتیب شامل زیارت 
پنجه شاه، زیارت درب زنجیر، زیارت میر نشانه،زیارت طاهر و منصور، 
قرن  از  است.  عطا بخش  سلطان  زیارت  و  میر احمد،  سلطان  زیارت 
چهارم هجری به بعد، موقعیت مکانی هر یک از این محل های متبرک 
عامل توسعه و تمرکز عناصر شهری و مراکز محله بوده و این اماکن 

در شکل گیری محله هاي شهر سهم عمده ای داشته اند. 

بازار اصلی،  نوار  به  بازار میانچال نسبت  عالوه برگودی مکان فعلی 
پایین بودن سطح محله  هاي میدان کهنه، پنجه شاه، کلهر، درب یالن 
و گذر و بازارچۀ درب یالن، و درب زنجیر،که بخش عمده ای از شهر 
کاشان را در دوران آل بویه تشکیل می داده اند، نسبت به سطوح اطراف 
می توانددلیل دیگری باشد بر این که شهر در یک مقطع تاریخي دارای 
چنین محدوده ای بوده است که اثبات آن نیازمند مطالعات مشترک 
باستان شناسی و شهرسازی است، و به احتمال قریب به یقین دارای 
آن  از  اثری  تا کنون هیچ  بوده که  آن  به دور  و خندقی  بارو  و  برج 

مشاهده یا کشف نگردیده است.
راه  میانچال  بازار  حدود  در  خندق  بپذیریم،  را  فرضی  چنین  اگر 
از آن میدان و  خروجی شهر را قطع می کرده و در فاصلۀ نزدیکی 

دروازه قرار داشته است.
 گودی این قسمت در توسعۀبازار به طرف شرق و در طول بازار اصلی 
باعث شده که به مرور زمان این قسمت از بازار »بازار میانچال« نامیده 
شود. در محله های فوق،کف خانه ها اغلب پایین تر از سطح زمین و 
کوچه است و برخی از مقابر امامزادگان و مکان های متبرکه مانند 
زیارت میر نشانه در زیرزمین و پایین تر از کف های معمول قرار دارند.

استخوان بندی اصلی شهر کاشان مانند اغلب شهرهای کشور تا پایان 
قرن چهارم هجری شکل گرفته است. محور بازار اصلی از غرب به 
شرق امتداد یافته و تقاطع آن با راه اصلی شمالیـ  جنوبی شهر، چهار 

سوق میانچال بوده است.
این تقاطع یک گره اصلی در زمان پیدایش و شکل گیری شهر در این 
قسمت بوده است و در طی دوره های بعدی نیز چنان اهمیتی داشته 
که اثر فوق العاده ای در شکل شهر گذاشته است. در مرکز واقع شدن 
این تقاطع به ایجاد شبکۀ اطراف چهار سوق میانچال انجامیده که در 
طول زمان به بازار بزرگ شامل راسته های متعدد و متقاطع مبدل 
شده است )محل فعلی تیمچۀ امین الدوله، تیمچۀ بخشی، تیمچۀ حاج 
سید آقا و راسته های اطراف(.به دلیل اهمیت این تقاطع، توسعۀمحور 
بازار به طرف شرق مدتي در این مکان متوقف شده است. وجود این 
گره حاکی از آن است که از ابتدای شکل گیری شهر، این نقطه یکی 
از پر اهمیت ترین نقاط بوده است تا آن که در مرحلۀ اعتالی خود در 
دوران قاجاریه، به تیمچۀبا شکوه و عظیم امین الدوله تبدیل شده و 

شبکۀ اطراف آن تکامل یافته است. 
)در  شکل  نواری  بازار  صورت  به  شرق  از  مجدداً  شبکه  تجمع  این 

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



104

مرحلۀ بعدی توسعه( تا میدان سنگ ادامه یافته است. مرکزیت این 
نقطه یعنی چهار سوق میانچال )مسجد و آب انبار و بازارچۀ میانچال( 
باعث گردیده است راهی که از سمت شمال چهار سوق و حد شرقی 
شهر به دروازۀ پنجه شاه )کوچۀ تبریزی ها( متصل می شده، از سمت 
جنوب از طریق یک راستۀ بازار )بازارچۀ بزازها( به بازارچۀ درب زنجیر 
وصل گردد. این راه از بین زیارت و مسجد درب زنجیر می گذشته و 

به میدان پا قپان می پیوسته است. 
راه شرقی ـ غربی در محلی که امروز به »بازارچۀ زرگرها« معروف 
است، در کنار مسجد درب زنجیر و روبه روی زیارت درب زنجیر، راه 
شمالی ـ جنوبی را در محل بازار درب زنجیر قطع کرده است. در 
مسافتی از حد شمال شرقی این تقاطع و در پشت نوار بازار، فضای 
باز و بافت خالی وجود دارد که تا اواخر قرن گذشته نیز محل توقف 
چهارپایان و دسترسی افراد به بازار و ارتباط از داخل بازار با فضاهای 
شهری بوده است. نام این فضا نوع عملکردآن را توجیه می کند زیرا به 
»چالۀ فرس« موسوم بوده و از طریق داالن سرپوشیدۀ باریک و درازی 
بازار مرتبط مي شده است. این  بازار ریسمان«با  معروف به »سوراخ 
داالن چون بسیار باریک و دراز است به سوراخ ریسمان معروف شده و 
فقط یک فرد بدون بار و اسب و هر چارپای دیگری مي توانسته از آن 
وارد بازار شود و بهترین راه دسترسی افراد از محل توقف چارپایان به 
بازار بوده به طوري که هیچ مال التجاره اي از محل استقرار چارپایان 

بدون مالیات و ُمهر وارد بازار نشود.
محلۀ کلیمیان در سمت شرق میدان پاقپان قرار داشته و گذر آن از 
کنار درب زنجیر و صحن امامزاده ابوالحارث بن عاقب بن موسی بن 
جعفر )ع(به راستۀ درب زنجیر و نتیجتاً به تالقی دو راه اصلی شهر 
زاویۀ  از  است.  ـ جنوبی( متصل می شده  و شمالی  ـ غربی  )شرقی 
به  راهرو  یک  طریق  از  دری  مذکور،  امامزادۀ  شرقی صحن  جنوب 
کوچۀ کلیمیان و محلۀ کلیمیان یا »حکیم هارون« که آب انبارچهار 
بادگیری در مرکز محله داشته مربوط گردیده است. به طور کلی، 
محله هاي کلیمی نشین در نزدیک ترین محل به بازار و دروازۀورودي 

از مهم ترین راه تجاری و بازرگانی قرار داشته است.
باروی  و  برج  و ساخت  آن  و حصار بندی  بعدی شهر  توسعۀ  اثر  بر 
سلجوقیان که حرکت شهر در اطراف بازار تا منتها الیه شرق و داخل 
قسمت ربض پیش رفته است، این دروازه در محل فعلی میدان فیض 

که خود در آن زمان میدان کنار دروازۀ ربض بوده قرار گرفته است.

 به عبارت دیگر، دروازه در کنار »میدان جدید« شهر که بعدها میدان 
سنگ نامیده شده قرار گرفته و در توسعۀبعدي، شهر در این قسمت 
متوقف شده است. بدین ترتیب،محلۀ کلیمیان و محلۀ»جدیدیا«که 
اقلیت کلیمی ساکن آن هستندتا قسمت جنوبی دروازه به صورت یک 

نوار پهن ادامه یافته است.
در مجموع، دو عامل عمدۀ توسعه یعني آب و جهت جریان آن از 
جنوب و غرب به سمت کاسه ای که هستۀ اولیۀ شهر در آن شکل 
گرفته است،و دیگری جاذبۀراه های اقتصادی و بازرگانی که عمده ترین 
آن ها راه شمالی، جنوبی و شرقی شهر بوده است، هر یک به گونه ای 
در توسعۀ شهر مؤثر واقع شده اند. تأمین آب آشامیدنی و زراعی شهر 
از حفر قنوات و ذخیرۀ آب در مخازن مانند آب انبارها و برکه ها و 

استخرها و سپتیک ها در این زمینه بسیار مؤثر بوده است. 
تا پایان قرن چهارم هجری به احتمال زیاد کلیۀ قلعه های واقع در 
حاشیۀ جنوب شرقی شهــر در محدودۀ توسعۀ شهر و داخل آن قرار 
گرفته اند و با از بین رفتن حصار قلعه های مزبور، چندین محله در این 
قسمت ها به شهرافزوده شده است، و تا مدت ها شهر فرصت داشته 
است که فضاهای خالی بین آن ها و حدود و فواصل قلعه های مذکور 
را پر کند. در اطراف کنار گذر جنوبی و کنار گذر غربی شهر )جادۀ 
باغات و مزارع  از حد بیرونی شهر(  ارتباطی بین راه فین و راه قم 
قرار داشته که باغات بیشتر در شمال مسجد جامع و غرب میدان 
کهنه و مزارع بیشتر در حاشیۀ جنوبی شهر جای داشته اند. برخی 
از کوچه های شمالی مسجد جامع که امروز در بافت متراکم محلۀ 
پنجه شاه قرار دارند»کوچه باغ«نامیده شده اند، در حالی که مطلقاً اثری 

از باغ و فضاهای مشابه آن در این بخش از بافت دیده نمی شود.
توسعه  بیشترین  اواخر قرن چهارم هجری  شهر کوچک کاشان در 
را از نظر سطح و در سمت جنوب شرقی داشته است و در نتیجۀ 
آن، امتداد راه شمالی ـ جنوبی شهر از درب زنجیر و کنارۀ بارانداز 
پای قپان )نقشۀ4۵( و از بین قالعی که در مرحلۀ قبلی توسعه در 
قسمت بیرون شهر )ربض( قرار داشته اند عبور کرده و به عنوان گذر و 
شبکۀ داخلی بافت )گذر پاقپان، گذر پشت عمارت، گذر سرپله، گذر 
سر سنگ( حدود شهر را تا منتها الیه جنوب شرقی آن تعیین کرده 

است.
در منابع معتبر جغرافیای تاریخی اسالمی از اواخر قرن سوم هجری و 
خصوصاً ازاواخر قرن چهارم هجری به بعد، نام »قاسان« یا »قاشان« 
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به عنوان یک شهر کوچک و شیعه مذهب آمده است.در این دوره 
به  ناحیه ای  )ناحیۀ شمالی دروازۀ ملک آباد(  در شمال شهر کاشان 
تقارن  و  اسمی  مشابهت  به  توجه  با  که  گردیده  معروف  »زیدیه« 
تاریخی آن با روایات مذهبی تاریخی،می تواندمربوط به اسکان پیروان 
زیدبن علی بن حسین که به »زیدیه« ۱ مشهور بوده اند باشد. این 
ناحیه تا نیمۀ دوم قرن چهاردهم هجری نیز در نواحی شمالی شهر 
کاشان و بیرون دروازۀ ملک آباد قرار داشته است و در جریان توسعه 
و گسترش شهر در سال های اخیر در قسمت های شمالی قبرستان 

قدمگاه و در داخل شهر قرار گرفته است. 
مقدسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم تألیف سال ۳7۵ 
هجری می نویسد: »کاشان: شهری نامور و کهن ساز در مرز کویرات، 
۱- در عهد هشام بن عبدالملک )۱۰۵- ۱2۵ هـ ق( امام محمد باقر)ع( در سال ۱۱7 هجری در 
سن ۵8 سالگی وفات یافت و در آن دوران زید بن علی بن الحسین )ع( پسر امام زین العابدین 
)ع( و برادر امام محمد باقر )ع( در کوفه با جماعتی از شیعیان علیه دولت اموی قیام کرد و در 
سال ۱22 هجری کشته شد. پیروانش به »زیدیه« معروف شدند و امیر لشکر »زید« از قبیلۀ 
اشعریان بود که سران این قبیله در سال اول هجری به مناطق قم و کاشان مهاجرت کرده بودند 

)مشکور، تاریخ ایران زمین...، ص ۱۳6(.

فراوان دارد، در ساختن قمقمه  آباد کاریزها  پیرامون آن کشتزارها 
ماهرند.« سپس در مورد فتح آن به دست ابوموسی اشعری و دژی که 
مردم آن ناحیه در آن مقاومت کردند مطالبی نوشته است و در جای 
دیگری از کتاب می گوید: »کاشان شهری آباد، روستایی نیکو دارد، 
بسیار گرمابه ها نیکو، نعمت فراوان، کاریزها در زیر و روی زمین دارد.«

یاقوت حموی  مانند  مورخانی  قرن چهارم،  تاریخی  متون  دیگر  در 
و ابن حوقل به شهر کوچکی به نام »قاسان« یا »قاشان« که همان 
»کاشان« است اشاره می کنند. ابن حوقل در کتاب صوره االرض تألیف 
۳67 هجری می نویسد:»سرزمین جبال شامل شهرهای مشهور است 
که بزرگ ترین آن ها همدان، دینور، اصفهان و قم است و شهرهای 
کوچک نیز دارد مانند قاسان، نهاوند، کرج و برج« )ص ۱۰2( یا »کاشان 
)قاسان( شهری کوچک است و بناهای آن و هم از آِن قم از گل است« 

)ص ۱۱4(.
در قرن چهارم هجری رستاق قاسان به حدی معروف بوده است که 
راه قاسان که آن  تاریخ قم در ذکر طرق قـم می نویسد: »و ششم 

نقشۀ 4۵.مرکز محلۀ محتشم و قسمتی از مرکز محلۀ پاقپان تا حد خیابان شمالی
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درب قاسان است. . .« )ص 27(.در آن زمان از قاسان با عنوان یکی 
از شهرهای کوچک ناحیۀ جبال یاد کرده اند و در تقویم البلدان  آمده 
است: ». . . تا قرن هفتم هجری خراج آن جزء خراج قم به حساب 
می آمده است«)ص 487(. همچنین در کتاب البلدان در ذکر رساتیق و 
طسامیج قم آمده و در تاریخ قم )ص ۵6( به آن استناد شده که رستاق 
قاسان را از جمله رساتیق قم نام می برد، و در معنی رستاق و طسوج 
می نویسد:»دو سه ناحیت که جنب یکدیگر باشند و اسم رستاق بر 
مجموع آن جاری گردانند و گویند رستاق فالن و تفسیر طسوج به 

ناحیت کرده اند.«
و  آمده  قم  به  علوی  خاندان  اعضای  از  برخی  دوران  این  در  ظاهراً 
بن  علی  زیدبن  پیروان  از جمله  رفته اند،  کاشان  به  آنان  از  عده ای 
الحسین )ع( و روایت است در ناحیۀ قم و کاشان مذهب شیعه رواج 
پیدا کرده است. مهاجرت اعراب اشعری، که بزرگ قبیلۀ آنان احوص 
بن سعد، برادر امام محمد باقر )ع(، بوده نیز در این دوره صورت گرفته 
است. امام فرزند خود علی را نیز برای پیشوایی مردم کاشان به آن 
نواحی فرستاده است. علی بن محمد باقر )ع( در مشهد اردهال به 
دست مخالفان کشته شده و مدفن وی در آن جا قرار دارد وهر ساله در 
مهر ماه مراسمی با عنوان »قالی شوران« در این قریه برگزار می شود. 
در این مراسم، اهالي چوب به دست و در حالیکه قالي اي را بر دوش 
حمل مي کنند از صحن زیارت خارج می شوندتا به کنار رودخانه بروند 

ً  به حرم بازگردانند. وقالي را شست و شو دهندو مجددا
اوضاع اجتماعی کاشان)قرن پنجم تا هفتم هجری(

طغرل سلجوقی در سال 42۹ هجری در نیشابور به نام خویش خطبه 
در  و  گرفت  کاکویه  عالء الدین  از  را  همدان  و  ری  سپس  و  خواند 
سال های 442 و 44۳ هجری بر بالدجبل از جمله کاشان که شهر 
بسیار کوچکی بود مسلط شد و اصفهان را پایتخت قرارداد و با خاندان 
سپس  ساخت.  برقرار  سببی  خویشاوندی  بغداد  خالفت  و  عباسی 
سلطان جالل الدین ملکشاه سلجوقی )46۰-48۵هـ ق( به سلطنت 
رسید و در پی وزارت خواجه نظام الملک، حرکت سریع و بی سابقه ای 
و  علمی  شئون  کلیۀ  پیشرفت  و  شهرها  آبادی  و  عمران  جهت  در 

فرهنگی جامعه و کشور پدیدار گشت.
شهر کاشان به دلیل نزدیکی فاصلۀ آن تا پایتخت )اصفهان( و قرار 
خاص  شرایط  و  کشور  اصلی  کاروان رو  راه های  مسیر  در  گرفتن 
شهرهای واقع در حاشیۀ کویر، از جمله کمبود آب و فقدان استعداد 

کشاورزی و دامپروری و پراکندگی آبادی ها از یکدیگر، رفته رفته از 
جاذبه های تجاری و بازرگانی برخوردار گردیده است. با شروع رشد و 
توسعۀ شهر و شهرنشینی در قرن پنجم هجری، ظرفیت های بالقوه و 
بالفعل صنعت و تجارت و مبادالت بازرگانی در این شهر قوت گرفته 
و از آن پس شهر کاشان به عنوان یک قطب صنعتی و تجاری در 
منطقه و سپس در کشور مطرح شده و همواره مورد توجه حکومت ها 
قرار گرفته است. این شهر در طی قرون متمادی شکوفایی خاصی در 
زمینه های هنر و صنعت و تجارت و سهم عمده ای در رشد اقتصادی 

کشور داشته است. 
در  سلجوقی  ملکشاه  هجری،جالل الدین  پنجم  قرن  دوم  نیمۀ  در 
جنوب غربی و کنار شهر و در حد فاصل شهر موجود و ارتفاعات، 
ارک و مقر حکومتی و نظامی شهر را به نام»قلعۀ جاللی« با مساحتی 
در حدود ۳۰هزار متر مربع بنا کرد، به طوري که ارک یا قلعۀ جاللی 
از نظر دید و مراقبت های امنیتی بر شهر و اطراف آن کاماًل مسلط 

بوده است.
برج های  دارای  بوده،  ده ضلعی ساخته شده  به صورت  که  دژ  این 
مدور و دیوار ضخیم و محکم بوده با قطر 6 متر در پایین و4 متر 
از خشت و گل در باال. این قلعه که دو دروازه یکی به سوی شهر و 
دیگری به سوی صحرا در طرف مقابل داشته دارای عملکرد نظامی 
و دفاعی در منطقه بوده و پایگاه دفاعي و امنیتي بین شهرهای ری 
تا اصفهان نیز بوده است. در داخل قلعۀ جاللی، عالوه بر زمین های 
زراعی که بایستی در مواقع جنگ و حصر جوابگوی مصرف داخلی 
قلعه و شهر می بوده، به احتمال زیاد مستحدثاتی هم وجود داشته 
است. در دهۀ ۱۳۵۰شمسي،به جز قسمت هایی از بارو و چند برج و 
یخچال که قسمتی از سقف آن در حال تخریب بوده و دیوارۀ آب انداز 

یخچال چیز دیگری از قلعه باقی نمانده بوده است. 
قلعۀ جاللی به عنوان ارک شهر کاشان در جنوب غربی و بیرون شهر 
احداث شده و در ناحیۀ جنوبی مدفن امامزاده احمد بن موسی بن 
جعفر )ع( معروف به »سلطان میر احمد« و قبرستان جنب آن قرار 
داشته است. افزایش جاذبه در این سوي شهر  باعث رونق ساخت و 
ساز نواحي مسکوني در سمت شمالی قلعه در پشت حصار و خندق 

آن گردیده است.
همچنان که در عکس های هوایی )سازمان نقشه برداری کشور، ۱۹۵6( 
نیز کاماًل مشهود است، حدود توسعۀمحلۀ سلطان میر احمد و شبکۀ 
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داخلی بافت و گذر ارتباطی بین دروازۀ لتحر۱ و دروازۀ فین در  پشت 
باروی قلعه نشان می دهد که میزان توسعه و تراکم در پشت قلعۀ 
جاللی و فضاهای باز و مشجر پشت حصار قلعه تعیین کنندۀ حدود 
فاصله و حریم قلعه است که می توانسته در زمان احداث به صورت 
خندق یا باغات باشد. به هر حال ارتباط قلعه با شهر به دلیل مسائل 

امنیتی با حفظ فاصله و حرایم آن برقرار شده است.
ایجاد تأسیسات و خدمات رفاهی شهری مانند آب انبار و مسجد و 
از  )ع(  میر احمد  سلطان  امامزاده  مدفن  کنار  در  قبرستان  و  حمام 
طرفی و در جنب قطب سیاسی و حکومتی شهر یعنی قلعۀ جاللی از 
طرف دیگر منجر به تشکیل یک مرکز محلۀ جدید و نهایتاً به وجود 

آمدن محلۀ اعیان نشین شهر،  محلۀ سلطان میر احمد، گردید.
و  اندروني ها  و  بیروني  داراي  اغلب خانه ها  از شهر  این قسمت   در 
حیاط ها و حوض خانه هاي وسیع و متعلق به طبقۀ تجار و اشخاص 

با نفوذ بوده است.
و  کاشان  شهر  آشامیدنی  آب  تأمین  برای  ملکشاه،  دوران  این  در 
قلعۀ جاللی و آب الزم برای مصارف کشاورزی، سد محکمی بر روی 
رودخانۀ قمصر بنا کرد. در نیمۀ دوم قرن پنجم هجری،در سال های 
بوده  برخوردار  نسبی  آرامش  از  کشور  الملک،  نظام  خواجه  وزارت 
و تحوالت فرهنگی و علمی بسیاری از جمله تأسیس دانشگاه های 
بزرگ مانند دانشگاه های اصفهان و نیشابور و بلـــخ و هرات و نظامیۀ 
بغـــداد رخ داده است. همچنـــین تأسیس رصد خانه و تدوین تقویم 
جاللی در سال 47۱ هجری قمري مربوط به این دوران است. کاشان 
نیز از این تحوالت بی بهره نبوده و تعالی فرهنگ جامعه به گونه ای در 

کالبد شهر منعکس گشته است.
از آثار مهم این دوران می توان بناي»مسجد جامع« میدان کهنه را 
بنا گفته شد،ساخت  این  با توجه به آنچه در مورد احداث  نام برد. 
قسمت های اصلی آن مسلماً به این دوره بازمی گردد و کل بنا و منارۀ 
مسجد جامع میدان کهنه دارای آجر کاری و مربوط به دوران ملکشاه 
سلجوقی است و کتیبه ای بر روی آن به خط کوفی سال 466 هجری 

را نشان  می دهد.
عبیداهلل  مجدالدین  قلعۀ جاللی،  احداث  از  بعد  حدود شصت سال 
باروی  و  برج  سالجقه،  وزرای  از  هجری(،   ۵۳۵ )متوفی  کاشی 

مستحکمی به دور شهر کاشان کشید.
۱ - در قرن پنجم، دروازۀ لتحر وجود نداشته است.

این بارو عالوه بر قسمت های ساخته شدۀشهر در برگیرندۀ قسمت هایی 
از باغ ها وزمین های مزروعی در حد فاصل بین شهر موجود و قلعۀ 
جاللی نیز بوده است به طوری که حد شمالی قلعۀ جاللی داخل شهر 
و حصار قسمت جنوبی قلعه با باروی جدیداالحداث شهر به صورت 

مضاعف به شکل دیواری دو جداره قرار می گرفت.
از دیگر آثار معماری که می توان به این دوران منتسب دانست منارۀ 
صحن اصلی امامزاده پنجه شاه است که با توجه به شباهت آجر کاری 
و ابعاد آن با منارۀ مسجد جامع )466 هجری( برابری هایی بین آن ها 
مشاهده می شود. موقعیت این مناره در شهر در دوران سالجقه در 
کنار راه ورودی شهر از طرف دروازۀ قم2 بوده است و این نشانه امروز 

در مرکز شهر قرار گرفته است.
 ادامۀ راه از سمت این دروازه )کوچۀ تبریزی ها( به بازار و چهار سوق 
میانچال می رسد و از بازارچۀ میانچال به بازار درب زنجیر و نهایتاً به 

گذر پاقپان و دروازۀ جنوبی شهر منتهی می گردد.
میدان  تا  شرق  طرف  به  میانچال  چهارسوق  از  بازار  اصلی  راستۀ 
جدید شهر )میدان سنگ( ادامه داشته، و دروازۀ شرقی که احتماالً 
به »دروازۀ خراسان« معروف بوده است۳ در جنب آن قرار داشته و در 

توسعۀ قرن هفتم به بعد به »دروازۀ سوق« معروف شده است.4 
یکی از محالت بسیار مهم که در دوران سالجقه در گسترۀ شهر شکل 
گرفت و به شهر اضافه گردید محلۀ»َطمغاج« )ی( / )یان( یا طمغاچ 
)ی( / )یان( / )ی ها( است که با توجه به معانی و مفاهیم لغوی آن، با 
گروهی از خوانین ترکستان که در شمـال شرقي ایران مستقر بودند 
مرتبط بوده که در دوران سلطنت سالجقه خصوصاً ملکشاه سلجوقی 
به ایران مهاجرت کردند و طبیعتاً در شهر کاشان که در ارتباط نزدیک 

با پایتخت بود سکونت گزیدند.
جزئیات بیشتر این محله در مبحث توسعۀ فیزیکی و کالبدی شهر 
در قرن پنجم و ششم هجری مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

2 - این دروازه بعداً به دروازۀ حاجی جمال معروف شد.
۳ - در وقف نامۀ مسجد میر عماد مربوط به قرن نهم هجري ذکر » دروازۀ سوق « در جنب 

میدان جدید آمده است.
4 - به طور کلي در این دوران، بازارهاي ایران به صورت مرکز اجتماعي، ارتباطي، آموزشي و 
فرهنگي شهر به مفهوم کامل خود درآمده و عالوه برتجارت، فعالیت هاي مذهبي، حکومتي، 
سیاسي، قضایي، فرهنگي، تفریحي و سایر امور اجتماعي را شامل مي شده و در عین حال 
فعالیت هاي تولیدي نیز کماکان در بازار مستقر مانده و تقویت هم شده اند. نظام راسته اي که 
پدیدۀ بازارهاي دوران پیش از اسالم )ساسانیان( بوده به قوت خود باقي مانده و سازمان هاي 
صنفي شهر در بازار متمرکز شده اند و هر صنف در محلۀ جداگانه اي از شهر زندگي مي کرده 
است. عالوه بر تقویت راسته هاي مختلف که به ایجاد همبستگي و تسهیالت صنفي کمک 
مي کرده، قسمتي از فعالیت هاي تولیدي و تجاري در مراکز محله که اغلب نام صنف مورد نظر را 

داشت متمرکز گردیده است. بازار کاشان نیز از این ملحوظات مستثنا نبوده است.
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به  یافته  ادامه  میانچال  سوق  چهار  تا  شرق  سمت  از  بازار  توسعۀ 
تا محل کنونی میدان فیض )میدان  طوري که به طرف شرق شهر 
سنگ( که در دوران آل بویه در بیرون شهر یعني در ربض قرار داشته 

امتدادپیدا کرده است.
بازار کاشان تا پایان قرن ششم هجری قسمت عمدۀ توسعۀ نواری 

شکل خود را پیدا کرد و بنا بر اهمیت بازار در این دوره  به صورت 
نواري شکل تا دروازۀ شهر و میدان کنار آن امتداد یافت. 

نقشه های 46 تا 7۵و تصاویر ۳۵ تا 4۳بازار شهر و بازارچه های آن را 
نشان می دهد.

نقشۀ 46. بازار کاشان
اصل این نقشه توسط نگارنده مطالعه و ترسیم گردیده است و در ردیف شماره ۱۹ صورت جلسه در تاریخ ۹8/۵/۱۵ بین نگارنده و مرکز اسناد و پژوهش دانشگاه شهید بهشتي مورد 
مي شود. نگهداري  بهشتي  شهید  دانشگاه  اسناد  پژوهش  مرکز  در  است،  کاشان  نواري شکل  بازار  نقشه  ازجمله  نقشه  شامل 28  که  نقشه ها  کل  است.  گرفته  قرار  مبادله  و  امضاء 
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منبع: بیرشک، بازارهای ایران
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نقشۀ 4۹. بازار شهر کاشان)عکس هوایی، ۱۳۳۵(

نقشۀ 48. بازار شهر کاشان)عکس هوایی، ۱۳۳۵(  �
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ ۵۰. مجموعۀ بازار شهر کاشان و حریم آن
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ ۵۱. بازار شهر کاشان
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این بازارچه در جلو درب تیمچه بخشی قرارگرفته و حدود ۱۵ باب 
مغازه دارد که همه خیاطی است.

سقف آن قدیمی و دارای دور یکنواخت بوده و کاروانسرای )تیمچه( 
امین الدوله امین الدوله در ضلع جنوبی این بازار قرار گرفته است.

وضع فعلی - قابل استفاده با مختصر تغییری در اسلوب مغازه ها و 
موزائیک کف بازارچه

وضع مالکیت- اختصاصی- هرقسمت معلق به یک نفر

نام بنا: بازارچه خیاط ها
شهر: کاشان

محل: بازار بزرگ چهارسوق میانچال
زمان احداث: قاجاریه

نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ خياط ها

نقشۀ ۵۳. بازارچۀ خیاط ها  

نقشۀ ۵2. بازارچۀ خیاط ها  �
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این بازارهمانند دیگر بازارها دارای سقف های قدیمی بوده ولی در اثر 
تعمیر یکنواخت سقف ها از بین رفته است.

مغازه های آن در حدود 7۰ باب و متشکل از کسبه مختلف است.
وضع فعلی- قابل استفاده با تغییرات کلی در سقف بازار که قسمتی 
ازآن اخیراً بطرز فاحشی خراب و با ارتفاع 4 متر باالتر از سقف های 

مجاور پوشیده شده، درب و سقف اکثر مغازه ها تغییرکرده است.

نام بنا: بازار درب زنجیر
شهر: کاشان

محل: حدواصل بین کوچه درب زنجیر از خیابان محتشم تا بازارچه بزازها
زمان احداث: زندیه
نوع سقف: گنبدی

بازار درب زنجير

نقشۀ ۵4 . بازار درب زنجیر  

نقشۀ ۵4 . بازار درب زنجیر  �

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



115

این بازارچه از بازارچه کفاش ها شروع می شود و به محوطه جلو مسجد 
میدان فیض خاتمه پیدا می کند که قسمت اول آن به نام قیصریه و 
قسمت دوم بنام باال بازار معروف است. سقف های این قسمت از بازار 
تقریباً اصالت خود را حذف کرده و یکنواخت است، مغازه های این دو 
بازارچه حدود ۱۵۰ از کسبه مختلف است. بناهای تاریخی )مسجد 
بازار،  باال  بازار، حمام خان سرای حاجی محمد صادق، آب انبار  باال 
بازارچه صباغ و آب انبار صباغ، کاروانسرای فیض و کاروانسرای نو( در 

هر دو قرار دارد.
وضع فعلی- قابل استفاده با تغییرات کلی در مغازه ها و تغییرات جزئی 

در قسمت های دیگر از جمله موزاییک کف بازار و مغازه ها.

نام بنا: بازارچه قیصریه و باال بازار
شهر: کاشان

محل: انتهای بازار کفاش ها
زمان احداث: زندیه
نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ قيصریه

نقشۀ ۵7 . بازارچۀ قیصریه  

نقشۀ ۵6 . بازارچۀ قیصریه  �
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این بازارچه در حد واصل بین خیابان باب ابالفضل و بازارچه زرگرها 
باستثنای  آن  قسمت های  تمام  که  گردیده  بنا  غربی  به طور شرقی 
قسمتی به طول 2۰ متر روی آب انبار گذر نو به دست کسبه بازارچه 
باب  حدود ۹8  بازارچه  این  است.  گردیده  نوسازی  هموار  سقف  با 
مغازه متشکل از انواع کسبه دارد و بناهای تاریخی آن حمام گذر نو - 
آب انبار گذر نو- مسجد گذر نو- مقبره شاه یالن در این بازارچه است.

وضع فعلی - قابل استفاده بهمان سبک قدیم با جزئی تغییر در مغازه ها 
باستانی  غیر  بطریق  بازارچه  از سقف  قسمتی  نوسازی  همچنین  و 
که کاماًل متفاوت با دیگر سقف های بازارچه بوده و کف بازارچه از 

موزاییک فرش شده است.
وضع مالکیت- اختصاصی- عمومی )هر مغازه متعلق به یک نفر است(.

نام بنا: بازارچه گذر نو
شهر: کاشان

محل: باب ابالفضل
زمان احداث: زندیه
نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ گذر نو

نقشۀ ۵۹ . بازارچۀ گذر نو  

نقشۀ ۵8 . بازارچۀ گذر نو  �
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این چهارسوق که از دو طرف به مسجد میانچال و تیمچه امین الدوله محدود 
است بین بازارچه  بزازها و بازارچه کفاش ها به طور عمود منصف قرار گرفته 
است که دو طرف آن به صورت دو چهارراه و دارای سقف های رسمی بندی 
از آجر. در دو طرف این چهار سوق تقریباً ۳۰ مغازه از کسبه مختلف وجود 
دارد بازارچه هایی که به این چهار سوق مربوط می گردد از شمال ۱-  بازارچه 
خیاط ها 2- بازارچه کفاش ها ۳- بازارچه ملک و از جنوب ۱- بازارچه بزازها 2- 
بازارچه نقاش ها یا میانچال است. سقف چهارسوق پوشیده از سقف های اصیل 
ایرانی زمان زندیه است. قسمت جنوبی چهارسوق دو طبقه و قسمت شمالی 
آن یک طبقه و نماسازی باال است. کف چهارسوق جدیداً موزاییک شده است.

وضع فعلی بنا- قابل استفاده با کمی تغییر در ساختمان و درهای مغازه های 
چهارسوق

وضع مالکیت- عمومی- هر قسمت متعلق به یک نفر است.

نام بنا: بازارچه چهارسوق میانچال
شهر: کاشان

محل: بازار بزرگ چهارسوق میانچال
زمان احداث: قاجاریه

نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ چهارسوق ميانچال

نقشۀ 6۱ . بازارچۀ چهارسوق میانچال  

نقشۀ 6۰ . بازارچۀ چهارسوق میانچال  �
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این بازارچه از وسط بازار زرگرها جدا و به کوچه مدرسه ختم می شود. 
کوچکی  میدان  آن  وسط  در  و  است  سرپوشیده  قسمت  دو  دارای 
دارد.  متر وجود  و عرض ۱۰  بطول  روبروی سردر مدرسه سلطانی 
مغازه های دو قسمت بازارچه در مجموع ۳۰ باب و متشکل از کسبه 
و  آجری  نمابندی  دارای  آن  وسط  کوچک  میدان  است.  مختلف 
لچکی های کاشیکاری و کف بازارچه موزائیک و همچنین کف میدان 

سنگفرش است. سقف های بازارچه کاماًل یکنواخت و سالم است. 
وضع فعلی- قابل استفاده- بدون تغییر کلی

نام بنا: بازارچۀ مدرسۀ سلطانی
شهر: کاشان

محل: بازارچه- بازار زرگرها
زمان احداث: قاجاریه

نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ مدرسۀ سلطانی

نقشۀ 6۳ . بازارچۀ مدرسۀ سلطانی  

نقشۀ 62 . بازارچۀ مدرسۀ سلطانی  �
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این بازارچه با جهت شمالی جنوبی از بازارچه کفاش ها مجزا شده و 
به سمت شمال ادامه پیدا کرده و به کوچه فخرآور ختم می گردد. 
مغازه های  است.  یکنواخت  و  قدیمی  کاماًل  بازارچه  این  سقف های 
آن حدود 2۰ باب و متشکل از کسبه مختلف است. مسجد قدیمی 

تبریزی ها در انتهای این بازارچه قرار گرفته.
وضع فعلی - قابل استفاده با تغییرات جزئی در اغلب قسمت های آن.

وضع مالکیت- اختصاصی- به طور تفکیکی

نام بنا: بازارچه خیاط ها
شهر: کاشان

محل: بازار چهارسوق میانچال
زمان احداث: زندیه و قاجاریه

نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ ملک

نقشۀ 6۵ . بازارچۀ ملک  

نقشۀ 64 . بازارچۀ ملک  �
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جهت بازارچه شرقی و غربی و دارای سقف های یکنواخت است. این 
بازارچه حدود ۱2۰ باب مغازه دارد که قسمت غربی آن تا وسط همه 

مسگرند و قسمت شرقی انواع کسبه را در خود جای داده است.
کاروانسرای گبرها و کاروانسرای میرپنج در این بازارچه است.
وضع فعلی - قابل استفاده با تغییرات جزئی د ر وضع مغازه ها.

نام بنا: بازارچۀ مسگرها
شهر: کاشان

محل: حدواصل خیابان پهلوی و بازار باال بازار
زمان احداث: زندیه
نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ مسگرها

نقشۀ 67 . بازارچۀ مسگرها  

نقشۀ 66 . بازارچۀ مسگرها  �
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این بازارچه از دو بازارچه موازی با جهت شرقی و غربی و یک گذرگاه 
که آنها را قطع می کند تشکیل شده و محل تقاطع به صورت هشتی و 
دارای سقف معمولی است. مغازه های آن حدود ۵۰ باب است که کاًل 
به استثنای چند عدد کفاشی است و به بازار قیصریه ختم می گردد. 

سرای بخشی در کنارش واقع شده است.
وضع فعلی - قابل استفاده با مختصر تغییری در مغازه ها و موزائیک 

کف بازارچه
وضع مالکیت- اختصاصی- به طور تفکیکی

نام بنا: بازارچۀ ارسی دوزها
شهر: کاشان

محل: چهارسوق میانچال
زمان احداث: زندیه
نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ ارسی دوزها

نقشۀ 6۹. بازارچۀ ارسی دوزها  

نقشۀ 68. بازارچۀ ارسی دوزها  �
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این بنا از خیابان ابالفضل شروع شده و به زیارت )شاهزاده قاسم( پیدا 
می کند که در دو طرف آن خیابان و کوچه قطع می گردد. قسمت 
شرقی این بازارچه و به خیابان کمی فروریخته و بقیه سقف ها قدیمی 
و کاماًل سالم می باشد، این بازارچه در دو طرف شامل 6۰ مغازه که 
و  پانخل  تکیه  می باشد  مختلف  کسبه  و  درب ها  و  ترکیبات  دارای 

آب انبار دارکوب در این بازارچه است.
وضع فعلی- قابل استفاده با کمی خرابی در قسمت شرقی و یکی از 

سقف های تکیه پانخل و تغییرات جزئی دیگر.
وضع مالکیت- عمومی هرقسمت برای یک نفر است.

نام بنا:  بازارچۀ پانخل
شهر: کاشان

محل: محله پانخل
زمان احداث: زندیه
نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ پانخل

نقشۀ 7۱. بازارچۀ پانخل  

نقشۀ 7۰. بازارچۀ پانخل  �
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این بازارچه در جهت شمالی جنوبی از باال بازار مجزا و به کوچه درب 
کالن خانه خاتمه پیدا می کند. سقف های آن کاماًل قدیمی و یکنواخت 
است. مغازه های آن حدود ۳۰ عدد و اکثراً رنگرزخانه می باشد و پاساژ 
ربانی که محل نقشه کش های قالی است در این بازارچه واقع شده، 

آب انبار صباغ نیز در این محل قرار دارد.
وضع فعلی - قابل استفاده با جزئی تغییر
وضع مالکیت- اختصاصی- به طور تفکیک

نام بنا: بازارچۀ رنگرزها
شهر: کاشان

محل: باالبازار
زمان احداث: صفویه

بازارچۀ رنگرزها

نقشۀ 7۳. بازارچۀ رنگرزها  

نقشۀ 72. بازارچۀ رنگرزها  �
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این بازارچه دنباله گذر نو است و به بازار درب زنجیر ختم می گردد، 
به طریقی که بازار درب زنجیر را از وسط به صورت T قطع می کند. 
حدود ۵4 باب مغازه دارد که اکثراً زرگر هستند. سقف های آن دست 
نخورده و قدیمی است و بازارچه مدرسه سلطانی مانند دو خط عمود 
برهم از آن جدا می گردد. مسجد و مدرسه سلطانی و مسجد مهدیه 

در مجاور این بازارچه قرار دارد.
وضع فعلی - قابل استفاده با مختصری تغییر در سقف و در مغازه ها

وضع مالکیت- اختصاصی- به طور تفکیکی

نام بنا: بازارچۀ زرگرها
شهر: کاشان

محل: .....
زمان احداث: زندیه
نوع سقف: گنبدی

بازارچۀ زرگرها

نقشۀ 7۵. بازارچۀ زرگرها  

نقشۀ 74. بازارچۀ زرگرها  �
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تصویر ۳۵. بام بازار شهر کاشان

تصویر ۳6. منظرۀ کلی بازار شهر کاشان
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تصویر ۳7. بازار شهر کاشان
)تصاویر برگرفته از مسعودی و دیگران، گزارش کاشان(
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تصویر ۳8. بازار شهر کاشان
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تصویر ۳۹. یکی از گذرهای بازار شهر 
کاشان که به خارج از بازار منتهی 
می شود
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تصویر 4۱. تیمچۀ امین الدوله
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تصویر 42. تیمچۀ امین الدوله
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)ثبت تصاویر از ثریا بیرشک(

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



132

و میدان  به »دروازۀ سوق« مشهور گردیده است  دروازۀ شرقی که 
ورودی شهر در جنب آن و مسجد جدید که با فاصلۀ تقریبی یک 
کیلومتر در مقابل جامع قدیمی شهر )مسجد جامع میدان کهنه( 
باشریان  و جدید شهر  قدیم  قطب  دو  اتصال دهندۀ  است،  بنا شده 
اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي و ستون فقرات شهر است که همان 

بازار اصلی بوده است. مسجد مزبور چنان که خواهیم دید در قرون 
بعد )قرن نهم هجری( به »مسجد میدان« یا »مسجد میرعماد« یا 

»مسجد عمادی« معروف شده است )تصویر 46-44(.

تصویر44 . ایوان 
ورودی مسجد 
میر عماد
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تصویر 4۵. مسجد میرعماد، ایوان ورودی 

تصویر 46. جزئیات طراحی منبر مسجد 
میرعماد مربوط به دورۀ آق قویونلو

)ثبت تصاویر از ثریا بیرشک(
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آثار  و  از معماری سلجوقی  قابل توجهی  این مسجدشواهد  بنای  در 
چندین دورۀ معماری بعد از سلجوقیان در مراحل متعدد توسعه  تا 
قرن اخیر به چشم می خوردکه در مبحث توسعۀ شهر کاشان از قرن 
هفتم به بعد خواهد آمد. اهمیت یافتن بخش های بیرون شارستان 
)ربض( و تداوم توسعۀ نوار بازارها در بیرون از شهر )در ناحیۀ ربض( 
که از مشخصات شهرها در قرون بعد از اسالم است در شهر کاشان 
خصوصاً بیرون دروازۀ شرقی شهر کاماًل مشهود است. همان طـــور 
که ذکر شد،ضرورت احداث مسجد جدیدی در کنار دروازه ومیدان 
شرقی شهر احساس می شده که مبین اهمیت این ورودی شهر است 
که شریان اقتصادی شهر )بازار( را به مهم ترین راه کاروان رو منطقه ای 

و بین شهری مرتبط می ساخته است.
بوده  زیاد  بسیار  سالجقه  دوران  در  کاشان  فرهنگی  و  علمی  وزن 
است. محمد راوندی صاحب راحه الصدورکه از ناحیۀ راوندکاشان و از 
تاریخ نویسان معتبر این دوره است می نویسد:»اغلب وزیران و دبیران 

سالجقه از مردم ناحیۀ جبال خصوصاً اصفهان و کاشان بوده اند.«
اسماعیل  صفی الدین  ابو طاهر  همچون  افرادی  الملک  نظام  خواجه 
کاشی را در رأس ادارۀ امور کاشان قرار داد و امور چندین شهر دیگر 
مانند آران و ابهر و زنجان و احداث بناهای عمومی شهر کاشان مانند 
مدرسه و دارالشفا را نیز به وی واگذار کرد. مدفن صفی الدین کاشی 
در صحن قدیمی امامزاده پنجه شاه در محلۀ پنجه شاه واقع است. وی 
معمار و بانی مدرسۀ صفویه یا صفیه۱ در کاشان بوده که محل بحث 
و وعظ سید ابوالرضا راوندی از دانشمندان نامی این دوره بوده و بنای 

آن از بین رفته است.
معین الدین مختص الملوک ابو نصر احمد بن محمود کاشی )مقتول 
۵2۱ هجری(، که در اوایل قرن ششم هجری وزارت سلطان سنجر را 
به عهده گرفت، از بستگان صفی الدین کاشی است و آثار به جا مانده 
از وی در کاشان مدرسۀ صاحب اعظم خواجه معین الدین احمد و 
متن  بنابر  است.  کویر  احمد آباد  کاروانسرای  و  ُقهرود  کاروانسرای 
وقف نامۀ میرعماد که مهر و امضای معین الدین بن تاج الدین مختص 
بر آن دیده می شود، مدرسۀ صاحب اعظم در سال 877 هجری نیز 

دایر بوده است.
مجدالدین عبیداهلل کاشی، از وزرای سالجقه و برادر معین الدین احمد 
کاشی، عالوه بر برج و باروی شهر کاشان که هنوز قسمت هایی از آن 

۱ - در لغت نامۀ دهخدا »صفویه« و در کتاب النقض شیخ عبدالجلیل رازی )تألیف حدود ۵6۰ 
هجری( »صفیه« نوشته شده است.

برجا ست، مدرسۀ بزرگ و جامعی با موقوفات و کتابخانه دایر کرد به 
نام مدرسۀ مجدیۀ کاشان که کاماًل از بین رفته است. از دیگر خدمات 
وی در این دوران حفر قنوات و وقف آن ها، احداث دارالشفا با پزشک 
و داروی مجانی، و بقعه و ساختمان صحن مزار سلطان علی بن محمد 
باقر در مشهد اردهال و مسجد و کاروانسرا و حمام و باغات اطراف آن 
است که هنوز پابرجا ست.در دیوان اشعار راوندی، اشعاری گردآوری 

شده است که به »مدایح مجدیه« مشهور است.
بهاء الدین هم مانند دو برادر دیگر آثار و مستحدثاتی در جهت عمران 
و آبادانی شهر داشته است. شرف الدین انوشیروان بن خالد کاشی، که 
منشی دیوان ملکشاه و همچنین وزیر خلفای عباسی و سلجوقی بوده 
است، نیز دارای موقوفات زیاد از قبیل مدرسه، کتابخانه، کاروانسرا 
و دارالشفا بوده، از جمله مدرسۀشرفیۀ کاشان که به نوشتۀ تجارب 
السلف )که مؤلف آن در سال 674 فرمانروای کاشان بوده و اجداد 
وی را به »ساسانیان«می رسانند( تا اواخر قرن هفتم هجری دایر بوده 
است. رباط انوشیروان در امین آباد برخوار اصفهان نیز از ساخته های 

وی است که در دوران صفویه بازسازی شده است.
چنان که گفته شد، کاشان در نیمۀ اول قرن ششم هجری به مرحلۀ 
مهمی از آبادانی و رونق رسید. با حملۀ ملک سلجوق )نوۀ ملکشاه( به 
کاشان و حصر آن، اهالی شهر در پناه برج و باروی محکم مجدالدین 
عبیداهلل کاشی و حمایت مالی وی چندین ماه را در محاصره و به 
مقاومت گذراندند تا وی با غارت بسیاری از آبادی های اطراف مانند 
آن حمالت  از  بعد  گذشت.  کاشان  دشت  از  قهرود  و  راوند  و  فین 
ترکمان ها و غارت بالدجبل )کاشان و اصفهان و ...( شروع گردید و تا 

پایان دوران سالجقه )۵۹۰ هجری( ادامه یافت.2 
تجلی مظاهر تمدن و فرهنگ از قرن پنجم و ششم هجری )دوران 
سالجقه( در زمینه های هنر و صنعت و تجارت و مبادالت بازرگانی 
صنایع،  عرصه  در  می گردد.  مشاهده  کشور  پهنۀ  در  روشنی  به 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  مسگری  و  کاشی کاری  سفال سازی، 
برجسته۳«  سفال  »پارچ  به  می توان  سفال سازی  زمینۀ  در  است. 
کاشی کاری  زمینۀ  در  و  کرد  اشاره  سلجوقیان  دوران  به  متعلق 
خلق  دورهزمینه ساز  این  در  صنعت  این  پایه ریزی  گفت  می توان 
و  محراب ها  خصوصاً  هجری  هفتم  قرن  کاشی کاری  شاهکارهای 
2 - تاریخ راوندی)راحۀالصدور( وضع اجتماعی کاشان را در این دوران و حکومت ری ـ کاشان 
و اصفهان را در دوران خوارزمشاهیان و هم زمان با خالفت ناصر خلیفۀ عباسی تا قرن هفتم و 

حملۀ مغول ونیز اختالفات مذهبی آن دوران را به طور مشروح بیان می کند.
۳ - این ظرف در موزۀ مترو پولیتن نیویورک نگه داری می شود.
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کاشی هاي مینایی بوده است.
مشاهده  کاشان  شهر  در  آنچه  بر  عالوه  معماری،  آثار  زمینۀ  در 
می گردد و پیش تر بیان شده، در اطراف کاشان )دشت کاشان( نیز 
آثار مهمی وجود داشته است، از جمله بقعه و صحن امامزاده علی 
بن محمد باقر )ع( معروف به  »زیارت مشهد« در مشهد اردهال و 

محراب مسجد محلۀ ده در قمصر و آثاری در ابیانه.
روابط اجتماعی و بازرگانی در این دوران به کمال رسید و راه های 
بازرگانی و تجارتی ایران، از بغداد تا چین و از هند تا کنار دریای 
مدیترانه، عملکردهای اقتصادی داشت. به طوری که چنگیز مقدم 
فرستادگان خوارزمشاه را گرامی داشت و به برقراری ارتباط بازرگانی 
و تجاری بین دو دولتابراز تمایل کرد.اما شواهد تاریخی حاکی از آن 
است که با کشته شدن بازرگانان مغول و هجوم متعاقب آن، مسائل 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور رنگ دیگری به خود گرفت.
اوضاع فرهنگی ایران مقارن حملۀ مغول چنان بود که خاندان های 
ادبا و در اختیار  بزرگ و رجال کشور در  تشویق فضال و شعرا و 
رونق  عامل  این خود  رقابت می کردند که  یکدیگر  با  داشتن آن ها 
فرهنگ و ادب در این دوره نیز بوده است. نهضت علمی که از اوایل 
ابوعلی  و  بیرونی  ابوریحان  نظیر  دانشمندانی  اتکای  به  پنجم  قرن 
سینا و امام محمدغزالی در تألیف منابع علمی به زبان فارسی آغاز 
شده بود اوج گرفت و در اوایل قرن هفتم هجری، شعر و نثر فارسی 
در آثار صوفیه و خانقاه ها رسوخ کرد و کم کم خصلت های ایرانی و 
نژادی نمایان گشت و فارسی به صورت زبان ملی درآمد و در اشعار 
شاعرانی مانند سنایی و عطارجلوه گر شد. بازتاب این فرهنگ را در 

کالبد بناها و شهرها نیز به خوبی می توان دید.
توسعۀ فضایي شهر کاشان )قرن پنجم تا هفتم هجری(

در پایان قرن چهارم هجری، توسعۀ شهر کوچک و پر نعمت کاشان 
چنان بود که شهر چهار دروازه داشت که دو به دو روي دو محور 
شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی قرار داشتند. راستۀ اصلی بازار شهر 
به میدان کهنه و  از طرف غرب  و  واقع  ـ غربی  روی محور شرقی 
دروازۀ درب باغ)فین(۱ و از طرف شرق به دروازۀ شرقی در چهار سوق 
میانچال متصل بود و از آن جا تا بیرون شهر )ربض( ادامه می یافت 

۱ - موقعیت دروازۀ فین در حصار بندي سالجقه با توجه به توسعۀ شهر و ادامه یافتن محور 
شرقيـ  غربي شهر به طرف فین حاکي از آن است که این دروازه در توسعۀ قبلي شهر در حوالي 

یا دقیقاً در محل »درب باغ« بوده است.

و دروازۀ ربض و میدان ورودی شهر2 به آن متصل می شد. تا پایان 
قرن ششم هجری، سطح شهر تا حدود این میدان گسترش یافت که 
چون کنار محور بازار قرار داشت، به عنوان مرکز جدید شهر،در مقابل 

میدان کهنه دارای نقش و عملکرد گردید)نقشۀ 76 و 77(.

2- این میدان از قرن ششم به بعد »میدان سوق« و در قرون بعدي »میدان سنگ« و »میدان 
میرعماد« نامیده شد و نام امروز آن »میدان فیض« است.
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشه 76. محدودۀ شهر کاشان در دوران سلجوقیان )قرن ۵ و 6(
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 77. محدوده و کلیات شبکۀ داخلی شهر کاشان از قرن ۵ تا 7 هجری در داخل حصار سلجوقی و حدود توسعۀ آن در قرون بعد
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گسترۀ شهر کاشان از اوایل قرن پنجم هجری به بعد به شکلی بود که 
میدان های پنجه شاه و پای قپان، که در توسعۀ قبلی شهر کنار دروازه ها 
قرار داشتند، داخل شهر واقع شدند. محله هاي میدان کهنه، پنجه شاه 
و َکلََهر نیز در دو طرف راستۀ اصلی بازار شهر واقع و از محله هاي اصلی 
شهر شمرده شدند. در توسعۀ جدید، محلۀ کلیمیان داخل بافت شهر 
قرار گرفت و در امتداد سطح شهر به طرف شرق، در ضلع جنوبی بازار 

گسترش یافت.
سیقن  و  دختران  چهل  عمارت،  پشت  َسرپُلّه،  سرسنگ،  قلعه های 
)سیقند( در توسعۀ شهر احتماالً حصار و باروی گلین خود را از دست 

دادند و به صورت محله هاي جداگانه  با همان اسامی جزو شهر شد ند.
محلۀ طمغاجی یا طمغاجیان، چنان که اشاره شد، به احتمال بسیار 
زیاد متعلق به مهاجران ترک شمال شرقی کشور بوده که با مهاجرت 
از ترکستان به ایران، ابتدا در کنار راه و دروازۀ خراسان وحاشیۀ شمالی 
راستۀ اصلی بازار مستقر شد ند. این محله با گسترش شهر داخل بافت 

آن و در شرق محلۀ پنجه شاه قرار گرفت.
مقابر امامزادگان، که اغلب در راه های خروجی شهر و بیرون دروازه ها 
عمده ای  محله هاي شهر سهم  و شکل گیری  توسعه  در  بودند،  واقع 
تجمیع  و  بخشیدن  تمرکز  در  توسعۀ شهر،  داشتند.آن ها در جریان 
عناصر تشکیل دهندۀ مرکز محله مؤثر بودند و پس از توسعه داخل 
بافت شهر قرار می گرفتند، مانند زیارت درب زنجیر، زیارت میرنشانه، 
زیارت پنجه شاه و زیارت سلطان میر احمد،یا در حاشیۀ بافت در کنار 
دروازه های جدید واقع می شدند و به دلیل متبرک بودن مکان، قبرستانی 
هم معموالً در جنب دروازه یا با فاصلۀ کمی از آن ایجاد می شد، مانند 
زیارت شاه شمس الدین محمد در کنار دروازۀ فین و زیارت سلطان 

عطا بخش در کنار دروازۀ اصفهان.
قلعۀ جاللی در اواخر قرن پنجم هجری در جنوب شرقی شهر و بیرون 
از آن در محلی مرتفع نسبت به سطح شهر و مشرف به آن احداث 
گردید. محدودیت زمین های کشاورزی و فقدان آب در دیگر جهات 
شهر و موقعیت و شیب زمین برای احداث قنات می تواند از علل انتخاب 
این محل باشد. پس از احداث قلعۀ جاللی، مرکز محلۀ جدیدی در کنار 
مدفن امامزاده سلطان میر احمد شکل گرفت و رفته رفته، بنا بر موقعیت 
محله در جنب قلعه و دور از  فضاهای قدیمی شهر، در قالب یک محلۀ 
اعیان نشین معروف به »محلۀ سلطان میر احمد« در قسمت شمالی ارک 
جاللی به شهر اضافه گردید و عماًل شهر به دو قسمت گسسته در درون 

حصار تقسیم شد. بعدها در زمین هاي زراعي و باغ هاي واقع بین این دو 
بخش نیز به  مرور زمان  ساخت و ساز صورت گرفت.

دروازۀ جنوب شرقی شهر که کاشان را از طریق اردستان به یزد،و از 
طریق نطنز و از دامنۀ کوه کرکس به اصفهان مربوط می ساخت، در 
منتها الیه محله هاي سرسنگ و سیقن قرار داشت. یک جادۀ کنار گذر 
کاروان رو و عبوری از قسمت جنوبی میدان پای قپان جدا می شد واز 
حد جنوب محالت َکلََهر و قبرستان درب باغ به دروازۀ فین متصل 
می گردید. احتماالً کاروان هایی که تمام بارشان در شهر تخلیه نمی شد، 
از حاشیۀ شهر به صورت عبوری می گذشتند. در حد فاصل این جادۀ 
کنارگذر و قلعۀ جاللی بیشتر زمین های زراعی و باغ  قرار داشت. جاذبۀ 
قلعۀ جاللی و محلۀ سلطان میر احمد در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن 
ششم هجری باعث شد که توسعۀ شهر به سمت جنوب غربیادامه یابد.

از هم تبدیل شد  این برهه به دو محدودۀ گسسته  شهر کاشان در 
که هر یک دارای یک قطب جاذب و عمده بود که نقش اصلی را در 
سازمان دهی شهر داشت. محدودۀ اول که حاصل توسعۀ شهر در دورۀ 
بر عملکرد  بود، عالوه  این دوران  بازار شهر در  با مرکزیت  و  آل بویه 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  گوناگون  عملکردهای  داراي  تجاري، 
)مذهبی و تفریحی( نیز بود. محدودۀ دیگر یعني ارک حکومتی شهر 
)قلعۀجاللی( با پتانسیل سیاسی، حکومتی و نظامی در طرف دیگر قرار 
گرفته بود. این دو قطب به شدت جاذب یکدیگر بودند و طولی نکشید 
کهراه هایی از چندین نقطۀ حساس روی راستۀ اصلی بازار شهر و کنار 

دروازه ها در جهت جنوب و جنوب غربی شهر پدید آمد.
به دلیل وجود زمین های آزاد و کشاورزی و باغ ها در فضاهای خالی 
به  سرعت  به  راه ها  از  دسته  این  شهر،  گسستۀ  محدودۀ  دو  بین 
گذرهای اصلی شبکۀ داخلی بافت شهر تبدیل شدند که با گسترش 
یکدیگر  به  را  شهر  و حساس  عمده  قطب  شهر،دو  ارک  جانب  به 
پیوند دادند. این گذرها به صورت شعاعی و با مرکزیت قلعۀ جاللی 
و محلۀ سلطان میر احمد همچنان روی بافت دیده مي شوند. پس 
از احداث حصار و باروی شهر، به علت وسعت زمین های زراعی و 
باغات بین این دو قطب، تا قرن دهم هجری نیاز به توسعۀ بیشتر 
سطح شهر وجود نداشت و به ساخت و سازهای مسکونی در داخل 
بارو و توسعه در فضای خالی بافت بین دو محدودۀ گسسته موجود 

شهر اکتفامی شد.
در نیمۀ اول قرن ششم هجری، مجدالدین عبیداهلل کاشی )متوفی 
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۵۳۵ هجری( از وزرای سالجقه اقدام به ایجاد برج و باروی محکمی 
به دور شهر کرد.

سالجقه در سال ۵۰۰ هجري و هم زمان با ساخت قلعۀ جاللي در 
اصفهان نیز »شاه دژ« را ساختند.حصار سلجوقي محدوده ای بالغ بر 
زمین های  تمام  و  کاشان کرد  را ضمیمۀ شهر  مربع  کیلومتر   ۳۰۰
واقع در بیرون شهر )ربض( در داخل شارستان و باروی سلجوقی قرار 
گرفت، از جمله قطعات زیادی اززمین های زراعتی و باغات قسمت های 
شمالی شهر )شمال مسجد جامع( و غرب میدان کهنه تا دروازۀ فین و 
از کنار گذر کاروان رو بین دروازۀ جنوب شرقی و دروازۀ فین تا حدود 
شمال محلۀ سلطان میر احمد. البته همیشه میزان قابل توجهی زمین 
کشاورزی برای رفع نیاز اهالی شهر در مواقع هجوم و حمله و حصر 
داخل حصار پیش بینی می شدولی در مورد کاشان وسعت زمین های 

بعد،  سال  پانصد  حدود  تا  که  بود  قدری  به  شهر  داخل  کشاورزی 
این گونه زمین ها در داخل شارستان به مصرف کاربری های مختلف 
خصوصاً مسکونی می رسید و طبیعتاً زمین های اطراف شهر و بیرون 

برج و بارو به زراعت اختصاص می یافت.
 می توان گفت که برج و باروی سلجوقی قرن ها شکل تاریخی شهر 
حد  که  گردید  احداث  طوری  مذکور  کرد.باروی  تثبیت  را  کاشان 
شمالی شهر تا دروازۀ قم و محلۀ پنجه شاه و محلۀ تمغاچی ها تا شمال 
میدان جدید در داخل آن قرار می گرفت و از کنار دروازۀ شرقی و 
مسجد میدان جدیدشهر۱   به دروازۀ جنوب شرقی )اردستان ـ یزد( 
در نزدیکی دروازۀ عطا می رسیدو پس از دور زدن از حصار قلعۀ جاللی 

تا دروازۀ غربي یعني دروازۀ فین امتداد مي یافت )نقشۀ 78(.

۱ - قسمتی از باروی باقی مانده در حیاط برف انداز مسجد میرعماد در پشت آب انبار مخروبۀ 
مسجد مذکور هنوز برجاست که چون امالک مزبور در وقف مسجد میرعماد است، تا سال 

۱۳68 شمسی از ساخت و ساز مصون مانده بود.
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 78. مرکز محالت داخل حصار سلجوقی
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هستۀ  از  کاشان  شهر  توسعۀ  نحوۀ  و  شکل گیری  روند  به  توجه  با 
فضایي  ساختار  و  هجري  ششم  قرن  یعنی  مزبور  دورۀ  تا  اولیه 
آن،شکل گیریاستخوان بندی شهر در قرون بعدی نیز بر همان مبنا 
ادامه یافت و به حد تکامل رسید، ضمن این که عناصر اصلی و نشانه های 
شناخته شدۀ شهر در هر مقطع تاریخی همچنان برقرار ماند. به عبارت 
دیگر، توسعۀ شهر با حفظ عناصر اصلی و نشانه های بـارز و هویــت 
شناخته شدۀ آن انجام پذیرفته است. مثاًل در مورد توسعۀراه ها، مبنا 
و اساس همان دو محور شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی شهر بوده 

است. در ادامه به ذکر مصادیق دیگری از آن می پردازیم.
دلیل  به  و  شهر  سطح  گسترش  و  توسعه  از  خاصی  مرحلۀ  در 
حصار بندی آن در نیمۀ اول قرن ششم هجری، راه اصفهان از طریق 
دروازۀ جداگانه ای که به »دروازۀ اصفهان« معروف شد به شهرمربوط 
محور  از  قپان  پای  میدان  پایین  از  راه  یک  نتیجه،  در  می گردید. 
شمالی ـ جنوبی جدا وبه دروازۀ اصفهان متصل می شد که بعدها لبۀ 
محله هایي را که در حد فاصل این قسمت و دروازۀ اصفهان به وجود 
آمد شکل داد. ولی در ساختار و استخوان بندی شهر تغییري حاصل 

نگردید.
همچنین توسعه و گسترش شهر در امتدادراه های اصلی کاروان رو و 
شریان های اقتصادی شهر )بازار( بوده است، خصوصاً راه شرقی که 
قرن  در  دروازه  این  قرار داشت.  منتها الیه شرق شهر  در  آن  دروازۀ 
نهم هجری به دروازۀ سوق و دروازۀ خراسـان معروف بود و در دوران 
محور  همان  روی  باز  شدکه  آن  جانشین  دولت«  »دروازۀ  صفویه 
شرقی ـ غربی و در امتداد بازار به سوی شرق، با فاصلۀ مکانی حدود 

سیصد متر روی محور بازار و در شرق بافت آن زمان قرار داشت.
محل تقاطع دو محور فوق الذکر نیز که در شهر دوران آل بویه گره 
اصلی راه های عمدۀ شهر بوده است در توسعۀ بعدی همان تقاطع 
راه شمالي ـ جنوبي را در محل بازار میانچال تشکیل می دهد و در 
گسترش دوران سالجقه که شهر از روی این گره مهم عبور می کند 
و به سمت شرق می رود، این گره شهري همچنان از اهمیت خاصی 
برخوردار است. از این مقطع تاریخي به بعد، شبکۀ بازار به صورت 
متقاطع و متشکل از راسته های کوتاه در این قسمت رشد می کند و 
در نهایت به تیمچه های عظیم و با شکوه قرن سیزدهم هجری مبدل 

می شود.
همچنین محله هاي اصلی و اولیۀ  شهر که در کنار میدان کهنه و 

مسجد جامع قدیم شهر قرار داشته اند، مثل محلۀ پنجه شاه و محلۀ 
َکلََهر و حتی میدان کهنه که به محلۀ میدان کهنه معروف شده، به 
عنوان هویت و نشانه های تاریخی بافت قدیم شهر بر جا مانده اند و 

گذشت ایام فقط توانستـه پوستۀ آن ها را عوض کند.
روی محور شمالی  و مسجد جامع  میدان کهنه  کنار  از  قم  دروازۀ 
ـ جنوبی در منتها الیه شمالی محلۀ پنجه شاه و روی لبۀ محله قرار 
بابا ولی به کنار  باغ و گذر  گرفته اسـت. دروازۀ فین از حدود درب 
مدفن شاه شمس الدین محمد رسیده و به راه غرب رفته است. راه 
دیگر از سمت شمالی گذر درب باغ و گذر بابا ولی به سمت شمال 
ادامه یافته و از کنار مدفن امامزادگان طاهر و منصور تا حد مزارع 
ملک آباد پیش رفته است. این قسمت به نام محلۀ طاهر و منصور در 
داخل بافت قرار گرفته است. در منتها الیه شمالی این محله دروازۀ 
ملک آباد قرارگرفته که نام آن احتماالً از نام ملکشاه سلجوقي اقتباس 
گردیده است. راه خروجی ازاین دروازه به سمت غرب و بالد کوهستان 
آبادی های منطقه مثل  و  از شهرها  از گذشتن  یافته و پس  امتداد 
نیاسر، نراق، محالت، گلپایگان و همدان نهایتاً به بغداد منتهی گشته 
است. دروازۀ دیگری که به دروازۀ اصفهان معروف است صرفاً به دلیل 
گسترش سطح شهر در این دوره به آن افزوده شده و در جنوب شهر 
و جنب مدفن امامزاده سلطان عطابخش قراردارد. این دروازه ادامۀ راه 
)محور( شمالیـ  جنوبی شهـر کاشان است که بعد از میدان پای قپان 
دو شاخه می شود و یکی از طریق اردستان به یزد و نطنز و از راه جادۀ 
کوهستانی دامنۀ کوه کرکس به اصفهان و دیگری از طریق قمصر و 

قهرود به مورچه خورت و اصفهان می رود.
مجرای آب قهرود و چند رشته قنات از طرفین دروازۀ اصفهان برای 
تأمین آب شرب محالت به شهـر وارد می شده اند. چندین رشته قنات 
نیز که به موازات هم جریان داشته اند از کوهپایه های جنوب و غرب 
وارد کاشان می شده و از زیر شهر می گذشته اند که برخی از آن ها هنوز 
دایر هستند و به آران و نوشاباد و آبادی های دیگر آب می رسانند. در 
محالت با سطح پایین تر نسبت به سایر محالت شهر، کف خانه ها 
معموالً چند متر از سطح گذرها پایین تراست و اغلب جریان آب قنات 
در حیاط آن ها مشاهده می شود که مظهر آن ها در بیرون شهر در 
طرف شرق قرار داشته و بعد از توسعۀ شهر در داخل آن قرار گرفته اند.

کاشان از قرن هفتم هجری به بعد همواره یکی از قطب های عمدۀ 
ایلخانیان،  مغوالن،  دوران  در  است.  بوده  کشور  تجارت  و  صنعت 
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تیموریان، صفویه و مخصوصاً قاجاریه که شهر به شکل کامل خود 
رسیده است، ارزشمندترین آثار و ابنیه را در بافت با ارزش و تاریخی 

خود جای داده است.
کاشان از قرن هفتم تا دهم هجری

در سال 6۱6 هجری،سپاه مغول در سه دسته حمله به ایران را شروع 
کرد. قوم مغول از شاه راه بزرگ مشرق ایران به کاشغر، بخارا و سمرقند 

حمله کردند و در سال 6۱8 هجری به نیشابور و جرجانیه رسیدند.
در تاریخ جهانگشای جوینی آمده که شهر کاشان سه روز در محاصره 
ایران  تاریخ  روایت  بنابر  است.  بوده  و در معرض غارت سپاه مغول 
در  هجری   62۱ سال  در  مغول  سپاه  سایکس،  سرپرسی  نوشتۀ 
محدودۀ شهرهای ری، قم، ساوه و کاشان بوده و در سال 6۳۹ هجری 

سراسر بالدعجم به دست مغوالن افتاده است.
در نیمۀ اول قرن هفتم هجری، با آن که آرامش کشور با تاخت و تاز قوم 
مغول به هم خورده بود، مظاهر فرهنگ و تمدن خصوصاً در زمینه های 
مختلف هنری به نحو بارزی در شهرها به چشم می خورد. در کاشان 
از نخستین سال های این قرن شاهکارهای سفال سازی و کاشی کاری 
به ویژه کاشی های مینایی معروف به »کاشی های زرین فام« پدیدآمد.

خاندان ابی طاهر در کاشان از سازندگان بسیار پرسابقۀ نفیس ترین 
از جملۀ  پر مینایی هستند.  سفال ها و کاشی های مینایی و هشت 

شاهکارهای این دوره می توان از آثار زیر نام برد: ۱
- کتیبۀ کاشی مرقد مطهر حضرت امام رضا )ع(، کار محمد بن 

ابی طاهر کاشی، متعلق به 6۱2 هجری؛
- بشقاب زرین فام نوشته دار، متعلق به 6۱۰ هجری که در موزۀ 

ایران باستان نگه داري مي شود؛
مسجد  یا  میدان  مسجد  )مینایی(  زرین فام  کاشی  محراب   -
میر عماد،ساخته شده در کارگاه حسن بن عربشاه، متعلق به 62۳ 

هجری که در موزۀ برلن نگه داری می شود؛
- بشقاب با تصویر پادشاه در میان دختران، متعلق به 6۱2 هجری 

که در موزۀ متروپولیتن نیویورک نگه داری می شود؛
- گلدان فیروزه رنگ سبک، از شاهکارهای سفال سازی، متعلق 
به6۱2 هجری که در موزۀ متروپولیتن نیویورک نگه داری می شود؛

- کاشی های مرقد حضرت معصومه )س( در قم.
همچنین باید ظروف نفیس سفالین اعم از گلدان، بشقاب و کوزه، 
و کاسه های سفال برجسته، لعاب دار، با خطوط یا مشبک را به این 

۱-  نراقی، تاریخ اجتماعی کاشان؛ پوپ،تاریخ هنر ایران.

مجموعه افزود که همگی در موزه ها نگاه داری می شوند. 
با ارزش ترین محراب های کاشی زرین فام از کارهای خاندان ابی طاهر 
کاشی در شهرهای کاشان،نطنز، قم، ورامین و مشهد وجود دارد که 
اغلب متعلق به نیمۀ اول قــرن هفتم هجری است.2 در نیمۀ دوم قرن 
هفتم هجري هنرمندان این منطقه بیشتر به ساخت کاشي هاي معرق 

پرداخته اند.
محراب کاشی زرین فام مسجد میدان )مسجد میرعماد( به امضای 
حسن بن عربشاه از پر ارزش ترین محراب های موجود است که تاریخ 
توسط  پیش  سال  پنجاه  در حدود  و  دارد  خود  بر  را  62۳ هجری 
برلن  اسالمی  موزۀ  در  فعاًل  و  شده  برده  اروپا  به  انگلیس  کنسول 

نگه داری می شود.
کاشی سازی  صنعتگران  هجری(   7۵6-6۵6( ایلخانیان  دوران  در 
در کاشان به ساخت کاشی »معرق«نایل آمدند.این تحول مهم در 
تزئینات ابنیۀ این دوره و پس از آن دیده می شود، مثل کاشی های 
تاج الدین، گنبد چهل دختران،  بقعۀ خواجه  معرق گنبد میرنشانه، 
منبر مسجد میر عماد، و مزار امامزاده ابوالحارث واقع در درب زنجیر 
متعلق به 6۹6 هجری که همگی در داخل بافت کهن شهر قرار دارند.
طاهر  ابی  محمدبن  بن  علی  بن  عبداهلل  ابوالقاسم  رسالۀ خطی  در 
کاشی که در سال 7۰۰ هجری نوشته شده، شرح فنی این صنعت 
آمده است. کوره های سفال سازی و ابزار این صنعت در داخل شهر 
است  ملک آباد کشف شده  و  زنجیر  َکلََهر، درب  در محالت  کاشان 
که گویای قدمت این هنر در کاشان است. محصوالت سفال و کاشی 
کاشان در قرن هفتم هجری به آبادی های اطراف و سایر شهرهای 

کشور صادر می شده است.
به  رنگرزی  و  وَشعربافی  مسگری  و  مس سازی  مانند  دیگر  صنایع 
دلیل ایجاد آلودگی هایی نظیر سر و صدا و بوی بد و فاضالب اغلب 
در راسته هایی از بازار قرار می گرفتند که به منتها الیه شهر و بیرون 
دروازه ها می رسیدند. برای مثال، راستۀ مسگرها در بازار کاشان در حد 
فاصل میدان سنگ یا میدان میر عمادکه امروز میدان فیض نامیده 
می شود و انتهای بازار )دروازۀ دولت( قرار گرفته است و همچنان هم 
وجود دارد. این راسته در قرن اخیردر داخل بافت شهر قرار گرفته 
است ولي ازدهه هاي پنجاه و شصت، به سبب عدم استقبال جامعه 
2 - این رساله از ابوالقاسم کاشی از نسل ابوطاهر کاشی را ایرج افشار با عنوان عرایس الجواهر 
و نفایس اللطایب همراه باشجره نامه و عکس هایی از محراب هاو طریقۀ ساخت کاشی و سفال 

به چاپ رسانده است.
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از ظروف مسین و سنتی، صاحبان برخي از دکان های این راسته به 
مشاغل دیگر پرداخته اند. ۱

بافندگی و َشعربافی کاشان در قرن هفتم هجری بسیار معروف بوده و 
به سبب ارتباط تجاری و بازرگانی با کشور چین، تحت تأثیر طرح ها 
و نقوش منسوجات ابریشمی کشور چین قرار گرفته است. محصوالت 

این صنعت در دوران تیموریان از صادرات کشور ایران بوده است.
در مجموع، استیالی مغول تأثیرات نامطلوبی در فرهنگ و زندگی 
مردم داشت ولی هرگز نتوانست موجب سقوط کامل فرهنگ و تمدن 
ایران گردد و با وجود غلبۀمغوالن بر سرزمین ایران، باالخره خوانین 

مغول تحت نفوذ فرهنگ قوم مغلوب قرار گرفتند.
در قرن های هفتم و هشتم هجری، مراکز عمدۀ علمی، فرهنگی و 
تجاری ایران شهرهای تبریز،اصفهان، شیراز و سلطانیه بود و شهرهایي 
هم که در ارتباط مستقیم با این شهرها بودند از رونق آن ها بي  بهره 
نبودند.شهر کاشان نیز بنا بر شرایط خاص جغرافیایی و سیاسی خود 
در نسبت با اصفهان، همواره سرنوشتی مرتبط با آن و در کلیۀ امور 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با اصفهان مشارکت داشته و بعد از 
اصفهان و در جنب آن، مرکز وقت صنایع و تجارت ایران به شمار 

مي آمده است.
در اواخر قرن هفتم )6۹۰ هجری( کشور گرفتار فقر اقتصادی شد 
و دولت با اقتباس از چینی ها چاپخانه ای در تبریز تأسیس و اقدام 
به چاپ نوعی اسکناس کاغذی معروف به »چاو«2 کرد، ولي مردم 
را  بازارها  تبریز  به دنبال آن کسبۀ  و  قبول آن خودداری کردند  از 
بستند)مشکور، تاریخ ایران زمین( و دولت ایلخانی با فرمانی »چاو« را 
ملغی اعالم کرد. این امر حاکی از قدرت بازار در مقابله با تصمیمات 

هیئت حاکمه و دولت مرکزی است.
شهر نشینی در دوران مغول در دو دورۀ عمده خالصه می شود: دوران 
تخریب شهرها و رکود شهرنشینی، و دوران عمران و آبادی شهرها 
و رونق شهرنشینی.دورۀ اول سال های آغاز حمالت مغول و هالکو تا 
شروع حکومت غازان خان را دربرمی گیرد. دورۀ دوم از حکومت غازان 
خان آغاز می گردد و در حکومت اولجایتو به اوج خود می رسد و تا 

اوایل قرن هشتـم هجری ادامه می یابد.
بازار کاشان در قرن هفتم هجری به عنوان رکن اصلی شهر عملکرد 
۱ - از دهۀ هشتاد به این سو مجدداً از ظروف مسین با شکل ها و طرح هاي جدید استفاده 

مي شود ولي حرفۀ مسگري  حداقل رونق را دارد.
2 - اسکناس هاي »چاو« در چین ابتدا از چرم تهیه مي شد.

داشته و عالوه بر عناصر خدماتی و رفاهی که همیشه جزو اجزای 
سازنده و اصلی آن بوده، دارای عناصر خاص ارتباطات حکومتی با بازار 
نیز بوده است، نظیرضرابخانه، قورخانه، و محل اخذ عوارض و مالیات و 
نظایر آن که به مال التجاره بسته می شده است. از جملۀاین عناصر که 
همگی در بافت کالبدي ـ فضایی بازار قرار داشته اند،تیم و تیمچه ها 
به عنوان دفاتر تجارتی قابل ذکرند که با پیدایش شرکت های تجارتی 
بزرگ که غالباً به دست فئودال های مغول اداره می شدند، در بافت 
فیزیکی بازار جاي خود را پیدا کردند. البته اغلب دفاتر تجارتی این 
شرکت ها در جنب کاروانسراها و گاهی کنار میدان های اصلی شهـــر 
واقع بود، مثل کاروانسراي گمرک که در کنار میدان سنگ )جنب 

دروازۀ شرقي( و متصل به بازار قرار دارد.
در  که  است  بافت شهر طوری  در  کاشان  محلۀ ضرابخانۀ  موقعیت 
جنوب راستۀ بازار اصلی و در تقارن با محلۀ تمغاچیان قرار گرفته 
است. با توجه به محل جای گیری این محله در بازار اصلی در این 
دوره، شکل گیری آن به احتمال بسیار زیاد در اواخر قرن هفتم هجری 
-6۵6( ایلخانیان  زمان  در  اسالم  دین  یافتن  رسمیت  است.با  بوده 

7۵6ه ق( بر روی ُمهرهای دولتی و سکه ها عبارت »ال اهلل اال اهلل« 
حک می شد و نامه های دولتی با عبارت »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
شروع می گردید. بعد از فتح بغداد به دست هالکو )6۵6 هجری( و 
پایان یافتن حکومت پانصد سالۀ عباسیان، دولت واحدی در فالت 
ایران تشکیل گردید که اولین حکومتی بود که بعد از ظهور اسالم با 

نام »ایران« در فالت ایران تأسیس می شد.
مغوالن که با امور دیوانی آشنا نبودند از دبیران و مستوفیان ایرانی 
و  فاضل  مردمانی  فضل اهلل،که  رشید الدین  و  جوینی  خاندان  نظیر 
دانش دوست بودند،در ادارۀ امور مملکت استفاده کردند. این امرتؤام 
و  فرهنگی  توسعۀ  در  مهمی  بسیار  نقش  ایلخانیان  آوردن  بااسالم 
اجتماعی کشور ایفا کرد و تخریب و غارت دورۀ اول عهد مغول را 
به توسعه و شکوفایی ای مبدل ساخت که با حکومت ایلخانیان آغاز 

گردید.
کشور  امور  ادارۀ  منظور  به  بند  یازده  بر  مشتمل  غازانی«  »یاسای 

تدوین و به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.
ادارۀ امور شهرها، امنیت راه ها و راهداری و راهبانی، یکنواخت شدن 
و  نظم  و  کشور،  مقیاس هادر سطح  و  اوزان  کلیۀ  و  رایج  سکه های 
ترتیب در امور دیوانی و مالیات ها از مهم ترین مفاد یاسای غازانی بود 
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که اجرای آن ها تأثیرات عمده ای بر اقتصاد کشور داشت و موجب 
تحکیم همه جانبۀ قدرت بازارهای ایران شد که بازار کاشان در این 

دوره یکی از مهم ترین آن ها بود.
در تشکیالت اداری کشور، اراضی وسیع اطراف شهرها به »اقطاع« 
معروف بود و بخشی از درآمد اقطاعات به نفع دولت اخذ می شد. به 
طور کلی، اسالم و نقش آن در مالکیت زمین ها از اصلی ترین عوامل 
شکل دهندۀ شهرها در دوران پس از اسالم بود و بر این اساس در 
فئودالی  شکل های  تکامل  در  چیز  هر  از  بیش  فئودالی  ایران،نظام 

مالکیت زمین و آب تجلی کرد. 
در نیمۀ دوم قرن هشتم و قرن نهم هجری، مانند زمان بنی امیه و 
بنی عباس، شکل مالکیت فئودالی که از طریق والیات و دولت مرکزی 
اعمال می شد در زمین و میاه و قنوات بر اشکال دیگر می چربید. در 
این دوره نوع جدیدي از مالکیت فئودالی زمین و آب به دو نوع دیگر 
یعنی مالکیت اراضی دولتی و مالکیت اراضی خصوصی افزوده گردید و 
آن »وقف« بود،یعنی مالکیت مؤسسات مذهبی و خیریۀ اسالمی برای 

مدتی مشخص یا نامحدود.
در این دوره، نوع دیگری از مالیات که به مال التجاره می بستند و از 
تمام محصوالتی که از خارج وارد شهرمی گردید اخذ می شد، مالیات بر 
مال و سرمایه بود و»تَمغا«۱ نامیده می شد.مقامات مغولی مالیات های 
گزاف برای مردم اعم از شهرنشین و روستا نشین تعیین کرده بودند و 
مالیات عمده ای از شهرها اخذ می کردند و یکی از عواید عمدۀ خزانه 

۱-  »تَمغا« یک لفظ ترکیـ  مغولی است و دارای معانی و مفاهیمی به شرح زیر است:
فرهنگ فارسی معین - تمغا:۱. نشان، داغ، عالمت. 2. ُمهری که در قدیم به فرمان های شاهی 
)ایلخانان(. 4.  بر مال و سرمایه  مالیات  به مال التجاره می بستند،  مالیاتی که  می زده اند. ۳. 

رسومات و عوارض شهرداری )ایلخانان(.
تمغاچی:کسی که به مال التجاره، پس از وصول مالیات و عوارض، ُمهر و عالمت مخصوص 

می زده، مأمور وصول خراج از مال التجاره.
لغت نامۀ دهخدا–تمغا: در ترکی به معنی نشان و ُمهر و داغ که بر ران اسب و غیره نهند )غیاث 
اللغات(. داغی که بر ران اسب یا دیگر مواشی کنند گویا آنهم ُمهر است )آنندراج(. داغی که بر 
ران اسب و دیگر ستور نهند )ناظم االطباء(. نشان و داغی که بر اسب نهند . . . باج گرفتن از 
سوداگران و مردم . . . باجی است که بردرهای بالد و معابر بحار از تجار گیرند )غیاث اللغات( )از 
آنندراج(. خراج و باج و باجی که از تجار و سایر مردم بر درهای شهر و بنادر بحار گیرند )ناظم 
االطباء( . . . به معنی ُمهری که بعد گرفتن باج بر اجناس تجار زنند )غیاث اللغات(. ُمهری از 
چوب پس از ضبط باج بر اجناس زنند و در ملحقات ُمهری که بر روی انبار غله و امثال آن 
زنند )آنندراج(. ُمهری که پس از گرفتن باج بر اجناس زنند و ُمهر چوبی که بدان بر در انبار 
غله و جز آن نشان کنند )ناظم االطباء(. کلمۀ مغولی به معنی ُمهر است که بر فرامین و احکام 
می نهاده اند و آن تمغا و قره تمغا و آلتون تمغا به اختالف رنگی که اثر ُمهر داشته است . . . 
ُمهر که بر چوب کنده باشند برای انبار و جز آن. چوبی است کنده که انبارها را بدان ُمهر کنند 
و عرب آن را رسم گویند )یادداشت به خط مرحوم دهخدا( . . . فرمان سلطان )غیاث اللغات( 
)آنندراج( )ناظم االطباء( . . . جایی که پادشاهان از ملک خالصۀ دیوانی جدا کرده به کسی دهند 

مانند تیول )ناظم االطباء(.

و دولت تمغا بود.
عوارض دیگری معروف به »طرح« هم بود که طبق آن دهقانان و 
بازار به دولت  از نرخ  پیشه وران مجبور بودند اجناس خود را کمتر 
بدهند و اجناس دولت را با نرخ تعیین شده بخرند. به انتقال کاال نیز 
که اغلب توسط کاروان ها انجام می شد حقوق گمرکی تعلق می گرفت. 
در جنب  ورودی شهرها، خصوصاً  در  معموالً  عوارض  و  این حقوق 

دروازه های منتهی به راه های کاروان رو و اصلی اخذ می گردید. 
»سرای گمرک«متعلق به قرن هشتم و نهم،که امروز در جنب میدان 
فیض و بازار قرار دارد، در دورۀ مورد بحث کنار میدان سوق و میدان 
سنگ یا میرعماد قرار داشته و محل اخذ این گونه عوارض و ممهور 

نمودن اجناس به ُمهر تمغا بوده است.
از  که  طمغاچیان  یا  َطمغاجی  محلۀ  نام  زیاد  بسیار  احتمال  به 
محله هایي است که در دوران سالجقه به شهر اضافه شده و در ضلع 
غرب و شمال غربی میدان سنگ و سرای گمرک و در جبهۀ شمالی 
بازار اصلی قرار دارد از همین جا گرفته شده است. با اخذ »تمغا« از 
مردم و کاروان هاو رایج شدن این لفظ،»تمغاچی«ها به عنوان مأموران 
مالیات از قرن هفتم هجری به بعددر محله اي به نام»تمغاچی ها« یا 
»تمغاچیان« سکونت داشتند )نقشۀ 7۹(. همچنین کسانی را هم که 
مأمور ُمهر کردن»پرلیق« ها یافرمان های مقامات مغول با مرکب سیاه 
یا آب طال بودند تمغاچی می نامیدند. آنکه محصول راهداری ستاند 
)آنندراج(. کسی که از اجناس باج گرفته و بر آن ها ُمهر زند. محصل 
باج و خراج. باج گیر)ناظم االطباء(. کسیکه از جانب کوتوال بر اجناس 
روزی عجوزی،  اللغات(.  )غیاث  گیرد  آن  باج  و  کرده محصول  ُمهر 
درمی چند از خانۀ تمغاچی آورد که معاملت حضرت خواجه است 

)انیس الطالبین بخاری(.
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توسعۀ شهر کاشان در این دوره صرفاً در داخل حصار سلجوقی صورت 
گرفت زیرا قطعه زمین کشاورزی و باغ به  تعداد زیاد در داخل حصار 
براي مواقع ضروري پیش بینی شده بود و این قسمت های خالی کم کم 

شروع به پر شدن کرد.
در اطراف بازار اصلی شهر، محله هاي مختلفی قرار داشت که هر یک 
به  بود.موج توسعه  یا راسته و طبقۀ خاص  اقامت یک صنف  محل 
مرورقسمت های قدیمی شهر را که در دوران اولیۀ اسالم شکل گرفته 
بود فرا گرفت و شهر قدیم کم کم در بافت کلی شهر تحلیل رفت. 

لذا می توان نتیجه گرفت که محلۀ تمغاچی مقارن با این قرون محل 
سکونت مأموران مالیات بوده و همراه با میدان سنگ ۱ و دروازۀ سوق 
)دروازۀ شرقی و ورودی به بازار اصلی شهر( و سرای گمرک و مسجد 
میدان یا جامع جدید، یک مجموعۀ کامل ورودی را برای شهری چون 

کاشان در این دوره تشکیل داده اند.
از  از کاشان، اعم  این بخش  کلیۀ نشانه ها و عالمت هاي شهری در 
راه ها و شبکه های اصلی و فرعی بافت، دروازۀ شرقی، میدان وسیع 
۱ - میدان سنگ در دوره هاي مختلف، از سال هاي اولیۀ ظهور اسالم تا قرون معاصر، نام هاي 

متعددی داشته است.

نقشه 7۹ . محله تمغاچیان. این محله راشهرداری کاشان در سال ۱۳7۱ تخریب گردید.
ترسیم: ثریا بیرشک
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جنب آن، بازار، مسجد جامع جدید و منارۀ آن که در قرن نهم هجری 
به دنبال تعمیرات میر عمادالدین محمود شبلی وزیر آق قویونلو به 
مسجد میر عماد یا میر عمادی معروف گردید و قبل از این دوره، در 
مقابل مسجد جامع میـــدان کهنه، جامع جدید نامیده می شد، و 
همچنین دیگر عناصر جنب میدان مانند حمام، آب انبار، کاروانسرا، و 
دکان ها همگی هویت و حدود لبۀ شرقی شهر را تعیین می کردند که 
با گسترش شهر بعد از قرن نهم و دهم هجری در درون بافت شهر 

جای گرفتند. 
و کف  وقف شد  و  تکمیل  میر عماد  وزارت  دوران  در  مجموعه  این 
میدان سنگ فرش گردید. هم اکنون نیز آنچه از آن باقی مانده دارای 
ارزش های نهفته ای است. به جرئت می توان مجموعۀ میر عماد را نمونۀ 
کاملی از تأسیسات و تجهیزات جنبی دروازه ای در یک شهر اسالمی 

در حدود قرن هفتم تا دوازدهم هجری محسوب کرد.
نیمۀ دوم قرن هفتم هجری، خواجه شمس الدین جوینی۱   آغاز  در 
ملقب به »صاحب دیوان«2  که مردی فاضل و دانشمند بود فرمانروای 
بالد جبال گردید و کاشان وارد مرحلۀ دیگری از توسعه و عمران و 
رشد صنایع شد.پس از وی نیز فرمانروایی اصفهان و کاشان بر عهدۀ 
بهاءالدین محمد بن شمس الدین جوینی و پسرش علی بن بهاء الدین 
)مقتول 688 هجری( قرار گرفت. کاشان در دوران ایلخانیان از آرامش 
و توسعۀ قابل مالحظه ای برخوردار گردید. حمداهلل مستوفی در نزهت 
القلوب به تفصیل از کاشان سخن گفته است. از جمله حقوق دیوانی 
شهر و قریه های خارج آن را یازده تومان و هفت هزار دینار بیان داشته 

است.
در دوران هالکوخان، بنابر ارتباطات مکتبی و ارادات وزیر وی خواجه 
نصیر الدین طوسی نسبت به بابا افضل الدین مرقی کاشانی، کاشان از 

حمالت هالکو مصون و در امان ماند.۳ 
در نتیجۀ تحوالت فرهنگی و علمی در دوران مغول، مراکز علمی و 

۱ - برادر عالء الدین عطا ملک جوینی، صاحب تاریخ جهانگشای.
2 - برابر با نخست وزیر.

۳ - بنا بر گفتۀ تذکره نویسانی همچون امین احمد رازی و نظر استادان معاصر مانند بهار و 
مینوی و سعید نفیسی، وفات بابا افضل مرقی کاشانی در سال 7۰7 هجری بوده است. وی به 
روایتی خواهر زادۀ خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هالکو و مراد و مرشد وی بوده است و خواجه 

قطعه ای در اثبات فضل افضل الدین سروده است:
فضل فضال و فضل افضل  گر عرض دهد سپهر اعلی   

آواز آید که افضل افضل از هر ملکی به جای تسبیح  
این دو بیت در قرن دهم با خط نستعلیق بر باالی محراب داخل بقعۀ گچ بری شدۀ مدفن بابا 
افضل نوشته شده است. آرامگاه وی در بلندترین نقطۀ منتها الیه غرب روستای مرق، در 42 

کیلومتری شمال غربی کاشان واقع و از بناهای دورۀ مغول است.

آموزشی نظیر کتابخانه و خانقاه و دارالسیاده و دارالشفا و رصد خانه در 
شهرها تأسیس شد. حافظ ابرو،وقایع نگار وتاریخ نویس دورۀ تیموری، 
در جامع التواریخ رشیدی آورده است: »به دستور غازان خان در جهت 
تقویت مذهب شیعه چندین دارالسیاده در شهرهای اصفهان و کاشان 

و سیواس و روم و چندشهر دیگر دایر گردید.«
ذکر اسامی حکما و دانشمندان نامی قرن هفتم و هشتم هجری که 
و  دانش  و  علم  و سطح  بیشتر حدود  به درک  بوده اند  کاشان  اهل 

فرهنگ در دوران مذکور کمک می کند:
- افضل الدین محمود مرقی کاشانی مشهور به بابا افضل )حکیم 

و عارف(
کاشی  عارف  جمال الدین  بن  احمد  عبدالرزاق  کمال الدین   -

)حکیم و عارف(
و  عارف  و  )حکیم  کاشانی  نطنزی  علی  بن  محمود  عزالدین   -

محقق(
- حسین بن حسن کاشی 

- عبدالعزیزبن احمد غفاری کاشانی )جامع علوم و فنون(
- اقضی القضات عماد الدین یحیی بن احمد کاشی )جامع علوم 

و فنون(
- نصیرالدین علی کاشی مشهور به حلی )حکیم و فقیه(

- ابوالقاسم جمال الدین عبداهلل بن علی بن محمد بن ابی طاهر4 
)مورخ و هنرمند( 

- شمس الدین محمد بن علی کاشانی )مورخ و سراینده(
- حسن کاشی )ادیب و سراینده(

- غیاث الدین جمشید کاشانی )ریاضی دان و منجم و راصد(
- معین الدین منجم کاشی )دانشمند و راصد(
- غیاث الدین ثانی )ریاضی دان و فلک شناس(

بر  مشتمل  »دارالسیاده«  به  معروف  فرهنگی  و  علمی  مجتمع های 
بود که در خدمت  پرستاری  و آسایشگاه و محل  و مدرسه  مسجد 
بینوایان و یتیمان و مسافران قرار می گرفت و غالباً دارای وقف نامه ای 
بود که براساس آن درآمد موقوفات خرج دارالسیاده می شد.»دارالسیادۀ 
کاشان در جنوب شهر در محله ای بین قلعۀ جاللی و دروازۀ اصفهان 
قرار داشته و تولیت آن به خاندان راوند واگذار شده بوده است.محل 
دارالسیادۀ کاشان اکنون هم به زبان عامه کوی درب و سه نامیده 

4 - از خاندان ابی طاهر و صاحب رساله ای در فن کاشی کاری و سفال سازی.
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می شود« )نراقی، تاریخ اجتماعی کاشان، ص ۹۱(.
با پیشرفت عرفان و تصوف در قرن هفتم تا نهم هجری، در کاشان 
خانقاه های متعددی بنا شده است، از جمله خانقاه »زیتی الماستری« 
مسجد  نزدیک  و  شهر  داخل  در  هجری  هشتم  قرن  اوایل  در  که 
جامع ساخته شده است؛ و به احتمال بسیار قوی منظور از مسجد 
جامع، جامع جدید است که در قرن نهم به مسجد میرعماد معروف 
شد.خانقاه دیگری نیز در نزدیکی و خارج دروازۀ سوق یا دروازۀ بازار 
کاشان )دروازۀ شرقی( قرار داشته است. بنای این خانقاه و رباط جنب 
از  بازار مسگرها را منسوب به سید رکن الدین محمد یزدی  آن در 
نسل سید ابوالرضا راوندی و وزیر ابوسعید گورکانی می دانند.۱  اکنون 
در حوالی خانقاه و رباط مذکــور کوچۀ رباط در جنب مسجد رباط 
قرار دارد، و احتماالً مدرسۀ خان نیز از جملۀ مستحدثات این دوره 
در جنب میدان و دروازۀ شرقی بوده است که بنیان گذار آن فرزند 
سید رکن الدین )سیــد لطیف( ملقب به »خان« بوده و غیاث الدین 
جمشید کاشانی در آن به درس و بحث اشتغال داشته است، و دیگر 

مدرسۀ حسینیۀ کاشان است که محل آن معلوم نیست.
در سال های پایانی سلسلۀ تیموریان، امیر جهانشاه قراقویونلو )8۳۹- 
872 هجری( از ترکمانان قراقویونلو که به دانش و شعر و هنر بسیار 
اهمیت می داد، به جز خراسان شمالی، بقیۀ ایران را زیر سلطۀ خود 
گرفت. با درگیری های امرای ترکمان، امور شهر کاشان و آبادی های 
وابسته به آن را بزرگان محلی مثل قاضی محمد کاشی و جالل الدین 

مسعود بیدگلی تا روی کار آمدن سلسلۀ صفویه اداره می کردند.
شبلی  محمود  عماد الدین  خواجه  هجری،  نهم  قرن  دوم  نیمۀ  در 
شیروانی، وزیر جهانشاه قراقویونلو، دستور داد میدان بزرگ مستطیل 
شکل مجاور باروی خندق در جنب دروازۀ سوق یا دروازۀ شرقی را که 
به دروازۀ بازار نیز معروف بود سنگفرش کنند و عالوه بر آن، به احیا 
و مرمت ابنیه پرداخت و بناهای دیگری در اطراف میدان اضافه کرد 
که به صورت مجموعۀ کاملی در مدخل شرقی شهر کاشان و بازار 
درآمده است مشتمل بر دارالشفا، خانقاه، عمارت وقت نما )ساعت(، 
حمام،آب انبار، کاروانسرا، دکان هاو مسجد متصل به خانقاه.این مسجد 
با تعمیرات اساسی که در کتیبه های نصب شده در آن ذکر شده و 
توسعه ای که در دوران آق قویونلو به دستور میرعماد در آن انجام 
پذیرفت به مسجد میرعماد معروف شد.این مجموعه در مدخل بازار 

۱ - در وقف نامۀ چاپی جامع الخیرات، ص 6 و 7 ذکر آن آمده است.

اصلی شهر قرار داشته و راستۀ مسگرها از این قسمت به طرف بیرون 
شهر ادامه داشته است که همچنان نیز به همین ترتیب است.

خواجه عمادالدین میدان جدید یا میدان سنگ را طوری احداث کرد 
که دو محور میدان یکی عمود بر بازار و دیگری موازی با آن شکل 
بگیردو بر محور کاروانسرای گمرک که مهم ترین محل تخلیۀ بارهای 
وارده به شهر بود منطبق گردد. همچنین برای آن که محور ورودی 
مسجد موجود، که بنا بر موقعیت آن و اقامۀ نماز جمعه و جماعت در 
آن به عنوان مسجد جامع جدید شهر شناخته می شد، با محورمیدان 
سنگ در یک امتداد قرار گیرد، بنای ورودی و سردر مسجد را طوری 
با قرینه سازی مقرنس های سردر تعمیر و بازسازی کرد که انحراف 

بنای مسجد نسبت به محور میدان و بازار احساس نمی گردد.
خودتوصیف  سفرنامۀ  در  کرده اند  دیدن  کاشان  از  که  جهانگردانی 
خاصی از مسجد میدان یا مسجد میرعماد دارند. مراحل توسعۀ این 
مسجد از دوران سالجقه به بعد معرف معماری دوره های مختلف تا 
عصر حاضر است.بنای اولیه و کوچک این مسجد شامل یک چهار 
طاقی و یک ایوان در جلوی آن که همچنان در کنار شبستان زیر 
گنبد تیموری برجاست به احتمال بسیار زیاد مربوط به قبل از قرن 
هفتم و دورۀ سالجقه است و مناره ای نیز داشته که بر اثر زلزلۀ سال 
۱۱۹2 هجری قمری تخریب شده است. این مناره می تواند متعلق به 
قرن نهم هجری و مشابه منارۀ زین الدین باشد که خواجه زین الدین 
محله هاي  از  که  راهی  کنار  در  وقت  وزیر  عماد الدین  خواجه  برادر 

مرکزی کاشان به دروازۀ اصفهان می رسید بنا کرده است.
مثل  قاجاریه قسمت هایی  تا  قراقویونلو، وصفویه  تیموری،  دوران  در 
شبستان، محراب، منبر، گنبد، رواق، ایوان، صحن، حیاط و سردر و 
عناصر الحاقی دیگر همراه با تزئینات به مسجد میرعماد اضافه شده است. 
قدیمی ترین اثر تاریخ دار مسجد، محراب کاشی مینایی در شبستان زیر 
گنبد تیموری است که تاریخ 62۳ ه ق را بر خود  دارد. جز کتیبۀ گچی 
سر در ورودی به نام جهانشاه قرا قویونلو و همسر وی حریم العلیا بیگم که 
تاریخ 868 ه ق را نشان می دهد، تا کنون اثر تاریخ دار دیگری که گویای 

قدمت بیشتر مسجد باشد در آن یافت نشده است. 
اغلب الواح و کتیبه ها و فرامین دولتی مربوط به قرن نهم تا دوازدهم 
زیر سردر  در  احکام حکومت های مختلف  و  مقررات  هجری شامل 
امر  این  است.  گردیده  نصب  میدان  مسجد  داخل صحن  و  ورودی 
حاکی از تمرکز بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کاربری های 
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نقشۀ 8۰. عناصر تشکیل دهندۀ محور فرهنگی-تاریخی شهر کاشان، مجموعۀ میرعماد که از زمان حکومت آق قویونلو وقف بوده است

عمده و مؤثر در این قسمت از شهر است که به عنوان یک مجموعۀ 
سیاسی، مذهبی و تجاری دارای عملکردهای گوناگونی بوده است. این 
محل نوعي نقش رسانه اي نیز در شهر به عهده داشته است)نقشۀ 8۰ 

و 8۱، تصویر 47 و 48(.
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تصویر 47. تصاویر پانوراما از میدان میرعماد )اوایل دهۀ ۱۳6۰(
 )ثبت از ثریا بیرشک(

نقشۀ 8۱. نمای میدان میرعماد
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اقتصادی،  منظر  از  کلی  طور  به  ق(  ه   ۹۰6-77۱( تیموریان  دوران 
اجتماعی و فرهنگی دارای شاخص های ارزنده ای بوده است.گذشته از سه 
دوره هجوم و حمالت مرگبار تیمور وغارت و تخریب شهرها که البته شهر 
کاشان تا حدود زیادی از آن مصون ماند، جانشینان وی در رونق و اشاعۀ 
فرهنگ و هنر بسیار کوشا بودند و به سرعت نیروهای مولد را در شهرها 
فعال کردند. رشد فرهنگ و هنر در دوران حکومت فرزندان و نوادگان 
تیمور در شکل گیری و توسعۀ شهرها و همین طور ظاهر بناها تأثیر زیادی 

داشته است.
به طور کلی، تأثیر همه جانبۀ فرهنگ از دورۀ سلجوقیان تا تیموریان درهنر 
و معماری، سازمان دهی و نظم شهری، و ادارۀ شهر و مدیریت شهری حائز 
اهمیت و می توان گفت پایۀ توسعۀ فرهنگی در دورۀ بعد یعنی صفویه 

است.در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توسعه و مرمت راه های بازرگانی و کاروان رو کشور، خصوصاً راه های 
مرتبط با ماوراءالنهر و راه بازرگانی شمالیـ  جنوبی و منتهی به بنادر 

جنوبی کشور
- بازسازی نیروهای تولیدی در زمینۀ صنایع و کاالهای تجاری در 

شهرها در جهت کمک به رشد اقتصادی
زیردستان  و  تابعان  اختیار  در  زمین های»ُسیورغال«  دادن  قرار   -

حکومت 
- تأثیر مثبت شرایط علمی، فرهنگی و هنری این دوران و مقامات 

عالی رتبۀ آن در علم و دانش و شعر و ادبیات.
بعد از امیر جهانشاه قراقویونلو، ابوسعید گورکانی فرمانروای این نواحی 
شد. از جملۀ آثار به جا مانده از وی منبر زیبای کاشی معرق مسجد میدان 
و عمل حیدر  ابوسعید گورکانی  عبارات سلطان  است که  )میرعماد( 

کاشی تراش روی آن حک شده است.
در اواخر قرن نهم هجری، حکومت به دست گروه های ترکمان آق قویونلو 
افتاد. هم زمان گروهی ترکمن از راه ساوه ـ قم به کاشان حمله ور شدند 
)87۵ هجری( و دست به قتل عام زدند، و فرمانروایی اصفهان و کاشان 
تواماً به دست امیران ترکمان افتاد. سپس کاشان به صورت مجزا به امرای 
ترکمان سپرده شد که شرح مبسوط آن در روضه الصفاآمده است.نقشۀ 
82 محدودۀ شهر کاشان را در طی قرن هفتم تا دوازدهم هجری نشان 

می دهد.
تصویر 48. ورودی مسجد میرعماد
)اقتباس از سفرنامۀ مادام دیاالفوآ(
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نقشۀ 82. محدودۀ شهر کاشان از قرن هفتم تا دوازدهم هجری )دورۀ مغول( و موقعیت محالت و توسعۀ شهر تا پایان نیمۀ اول قرن چهاردهم هجری
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اوضاع اجتماعي کاشان)قرن دهم تا دوازدهم هجري(
دلیل  به  هجری  نهم  قرن  اواخر  در  مرکزی  حکومت  اوضاع 
فشارهای مالیاتی کاماًل آشفته بود؛ و بر اثرقیام و آشوب در سراسر 
در  می شد.  تشکیل  ایالت ها  در  جداگانه ای  مملکت،حکومت هاي 
کاشان، قاضی محمد کاشی و موالنا جالل الدین مسعود بیدگلی، دو 
تن از بزرگان شهر، اقدام به دفع ترکمانان و حاکم وقت کاشان یعنی 
محمد خان ترکمان کردند و در شروع زمامداری اسماعیل صفوی 
و برچیده شدن حکومت آق قویونلوها ادارۀ امور کاشان را در دست 
داشتند. این افراد در حکومت بعدی تا درجۀ صدارت و وزارت نیز 

پیش رفتند.
گرایش به عرفان و تصوف که از قرن سوم هجری شروع شده بود، 
در قرن هشتم  و نهم هجری به اوج خود رسید. انجمن های اخوت و 
فرق صوفیان و دراویش و عیاران و راهزنان از پدیده های قابل توجه 
و پر اهمیت اجتماع این دوره بودند، و در شهرها نیز این گرایش در 
ساخت و ساز و رونق خانقاه ها، زاویه ها، جمع خانه ها و رباط های کنار 

شهرها و بین شهرها تبلور می یافت.
فرقه ای  به  این دوره  بود در  فرقۀ درویشی  فرقۀ»صفویان« که یک 
هجری،اسماعیل   ۹۰۵ سال  ودر  گردید  مبدل  جنگی  و  روحانی 
صفوی مؤسس سلسلۀ صفویه در تبریز حکومت را به دست گرفت.

شاه اسماعیل صفوی از نسب شیخ صفی الدین اردبیلی )7۳۵-6۵۰ 
هجری( پس از تسلط بر نواحی جنوبی و غربی کشور، در مسیر خود 
با  و  رسید  کاشان  به  آق قویونلو  برچیدن حکومت  شیراز، ضمن  به 
استقبال مردم شیعه مذهب کاشان روبه رو شد و در قریۀ فین مستقر 
گشت )۹۰۹ هجری( و در سرچشمۀ فین با رعام داد و برتخت شاهی 
جلوس کرد.خواند میر در تاریخ حبیب السیرتوصیف مشروحی از بارعام 

شاه اسماعیل و فضای سرچشـمۀفین به دست داده است.
شاه اسماعیل مجدداً در سال ۹2۵ هجری مدتی را در فین کاشان به سر 
برد و حتی مشهور است که برخی از مراجع عالم تشیع مانند عبدالمعالی 
عاملی در باغ فین بر مسند اجتهاد تکیه زده اند. توجه شاهان صفوی به 
این خطه موجب شد که شهر کاشان به »دارالمؤمنین کاشان« مشهور 
و به یکی از مهم ترین شهرهای صنعتی و مذهبی کشور تبدیل گردد. 
در کتاب روضه الصفاتصریح شده که دلبستگی زیاد سالطین صفوی به 
کاشان ناشی از عالقۀ آنان به مذهب شیعه بوده و مهمانان خاص دربار 

و مقامات مذهبی در این شهر پذیرایی می شدند.

در دورۀ صفویه بر مزار اغلب امامزادگان و بزرگان مدفون در کاشان 
آنان، صندوق های منبت و  قبور منسوبان  بر  و  اطراف  آبادی های  و 
است.همچنین  ساخت  تاریخ  دارای  اکثراً  که  گردید  نصب  مشبک 
بقاعی که در دوران مغول و ایلخانیان مغول بر روی قبور ساخته شده 

بود تعمیر یا بازسازی شد و با تزئینات آراسته گردید.
تبریز  چون  هجری(   ۹84-۹۳۰( صفوی  طهماسب  شاه  دوران  در 
دائماً در معرض تهدید دولت عثمانی قرار داشت، پایتخت به قزوین 
انتقال یافت.در سال ۹7۰ هجری اولین تماس سیاسی کشور با دولت 
نظام گردش شهرنشینی  در  آغاز  نقطۀ  این  که  برقرار شد  انگلیس 
توسعۀ کشاورزی عالقه  به  است.شاه طهماسب  اهمیت  بسیار حائز 

داشت و آب زاینده رود را به سرچشمه های کارون متصل ساخت.
هجری(   ۹82( صفوی  طهماسب  شاه  سلطنت  آخر  سال های  در 
زمین لرزۀ شدیدی که مرکز آن فین بود به وقوع پیوست و تخریب آن 
و نتیجتاً بازسازی و مرمت شهر و آبادی های اطراف به حدی گسترده 
بود که تأثیر عمده ای در روند توسعه و شکل گیری شهر کاشان در 

این دوره داشت.
کاشان در قرن نهم و دهم هجری شاهد ظهور یک اقلیت مذهبی 
به نام »پسیخانیان« یا »نقطویان« بود که به »بی دینان«نیز معروف 
بودند. در دوران سلطنت شاه طهماسب و شاه عباس اول با این اقلیت 
مبارزاتی صورت گرفت که منجر به از بین رفتن آنان شد.کانون اصلی 
این اقلیت مذهبی در دو نقطه بود که یکی از آنها قریۀ فین کاشان بود، 

به طوری که این قریه در آن زمان»قریه الملحدین« نامیده می شد.
در زمان شاه عباس اول مجدداً رشد و گسترش شتابان شهرنشینی 
آغاز گردید و مملکت به دوران شکوفایی خود از نظر توسعۀ اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رسید. رونق اقتصادی کشور با افزایش 
تولیدات کشاورزی و صنعتی و داد و ستد داخلی و خارجی تحت 
جاده ای  بین  رفاهی  تأسیسات  ایجاد  و  راه ها  امنیت  مؤثر،  فرامین 
همگی ناشی از سیاست شاه عباس مبنی بر گسترش و رونق بخشیدن 

به شهرهای کشور خصوصاً نواحی مرکزی بود.
یزد،  کاشان،  اصفهان،  سیاست گذاری،شهرهای  نوع  این  نتیجۀ  در 
همدان، قزوین، تبریز و مشهد توسعه و گسترش چشمگیری یافتند. 
رشد  زمینۀ  در  را  اول  مقام  کاشان  و  تبریز  اصفهان،  میان  این  در 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بازرگانی داشتند.
ابریشم خام از مهم ترین صادرات کشور بود و تأثیر فوق العادۀ آن در 
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بازارهای داخلی و بازرگانی کشور باعث رونق بازارها و تجارت گردید.
صنعت قالی بافی مخصوصاً قالی های زربفت و برجسته نیز در این دوره 
معروفیت جهانی یافت.در این دوره،بازار کاشان نقش عمده ای در رونق 

بازرگانی داخلی و خارجی کشور داشت.
از  همه  کرده اند،  سفر  ایران  مرکزی  شهرهای  به  که  جهانگردانی 
آبادانی آن ها سخن گفته اند.روابط خارجی و بازرگانی با خارجیان در 
سال۱۰۰7 هجری برقرار گردید و فروش ابریشم خام در سال ۱۰۳2 

هجری همراه با اجرای معاهدات تجاری با انگلستان صورت گرفت.
سرپرسی سایکس در کتاب خود به نام هشت سال در ایران می نویسد: 
بافتن پارچه های مخمل و زری و  ابریشم در کاشان برای  »مصرف 
حدود  در  که  انگلیسی  کارت رایت  که  است  زیاد  قدری  به  زربفت 
۱6۰۰ میالدی در آن جا اقامت داشته جداً  معتقد است که مصرف 
ساالنۀ ابریشم کاشان بیشتر از مصرف یک سالۀ ماهوت لندن می باشد. 
دیگر  و  کتان  و  ابریشمی  پارچه های  رنگ آمیزی  آن ها  عالی تر  هنر 

گل بوته هایی که از چرم می سازند می باشد.«
وی در مورد زری بافی و مخمل بافی کاشان می نویسد: »دیگر از صنایع 
بسیار  که  است  کاشان  قدیم  مخمل های  و  گلدار  زری های  ظریفه 
قشنگ و زیباست و راستی جای تأسف است که بانوان ایران صنایع 
زیبای وطن خود را تحقیر می کنند و صنایع ناچیز اروپایی را ترجیح 

می دهند.«
کنسول انگلیس در کتاب تخم نوغان در ایران چنین نوشته است: 
»فعاًل در ناحیۀ کاشان قریب ۳۰۰۰ قوطی تخم نوغان نژاد عثمانی 
را پرورش می دهند، 6۰ الی 7۰ هزار کیلو پیلۀ تازه که 6۰۰۰ کیلو 
شهر  می نمایند.  وارد  خراسان  و  مازندران  و  گیالن  از  خام  ابریشم 
کاشان )884 متر ارتفاع( از قرون خیلی قدیم به واسطۀ پارچه های 
ابریشمی ساده گرفته تا شال، پردۀ مخمل زری و قالی نیز شهرت 
دارد. در آن شهر پارچه های ابریشمی نخالۀ کرک ابریشم و ابریشم 
و  توري ها  می بافند  نیز  نخ  و  ابریشم  پارچه های  و  سوراخ  پیله های 
قالب دوزی های سفید یکی از مختصات کاشان است.« داکت در قرن 
شانزدهم میالدی به کاشان سفر کرد و از فراوانی کاال در بازار شهر 
سخن گفته است. کارت رایت در سال ۱6۰۰ میالدی کاشان را انبار 
کاالهای همۀ شهرهای ایران وصف کرده است. ِسر توماس هربرت در 
سال ۱6۱7 کاشان را با 4 هزار خانوار هم تراز شهرهای یورک و نورویچ 

در انگلستان دانسته است.

جنگ با کشورعثمانی که بیشتر به علل مذهبی و جنگ شیعه و سنی 
بود، باعث شد که ابریشم از راه های کاروان رو به اروپا حمل نگردد و 
از همین رو راه های دریایی آبی کشور و بنادر جنوبی تقویت گردید و 

کاال از این طریق به اروپا می رسید.
که  بود  دورۀ صفویه چنان  در  ایران  اجتماعی  اوضاع  کلی،  به طور 
رؤسای  و  می شد:نظامیان  اداره  گروه   به دست چهار  مملکت  امور 
ایالت ترک )قزلباش(، رؤسای خاندان های قدیم در شهرها و دهات، 

روحانیون شیعه، و بزرگان اداری و دیوانی کشور.
بودند  معروف  یا »سلطان«  به »خان«  ایلیاتی  رؤسای چادرنشینان 
تابع شاه  را »ملک« می نامیدند. مأموران محلی که  امرای محلی  و 
بودند »والی« نامیده می شدند. زمین هایی که شاه به قبایل چادرنشین 
می داد به»یورت« و »اجاقلیق«به معنی جا و مکان معروف بود. در 
رأس امور شهرها »کالنتر« قرار داشت که از بین معتمدین محلی 
و بزرگان انتخاب می شد و رابط مردم و حکومت بود. معاون کالنتر 
»نقیب« خوانده می شد که عمال ً نقش شهردار را در شهرها داشت 
و بر امور شهر و برزن و حق آبه ها حاکم بود.امور انتظامی و نظارت 
بر امنیت شهر نیز با »داروغه« بود که واژه ای مغولی است.روحانیون 
شیعه بر محاکم شرع و امور قضایی و دیوانی و دادرسی بر اموال و 

موقوفات نظارت داشتند.
قرن یازدهم هجری به سال های اعتالی فرهنگ و اقتصاد در شهرهای 
رشت،  کرمان،  همدان،  کاشان،  قزوین،  شیراز،  )اصفهان،  کشور 
الهیجان، تبریز و اردبیل( مشهور است. بهترین این اقدامات در قزوین 
تا زمانی که پایتخت بود صورت گرفت و سپس از سال ۱۰۰۰ هجری 
که پایتخت از قزوین به اصفهان انتقال یافت در اصفهان پی گرفته 

شد.
بعد از آن که اصفهان پایتخت صفویه گردید، عمدتاً توجه بیشتری به 
کاشان و توسعۀ آنمی شد، و سفرای خارجی از جمله آنتونی شرلی 
شدند.تاریخ  پذیرایی  کاشان  در  کرات  به  روس  و  اسپانیا  سفرای  و 
عالم آرای عباسی در مورد ابنیۀ کاشان در دوران طالیی می نویسد: 
بر چند  رواق بهشت آسای دولت خانه مشتمل  و  منازل  »در کاشان 
رباط  و  قهرود  بند  و  کاروانسرا  و  و حمام  دلگشا  باغات  مع  عمارت 
سنگین و رباط سیاه کوه و فرش راه نمکسار و سیاه کوه که قریب ده 
هزار تومان تخمیناً صرف شد چند فرسخ به سنگ و آهک استحکام 

یافته و موجب دعای مترددین گردید.«
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از سال ۱۰۰۰ هجری آقا خضرا نهاوندی حاکم کاشان گردید و به 
دستور شاه عباس به عمران و آبادانی شهر پرداخت.کارهاي او به این 

شرح است:
به  بزرگ دولت خانه  امتداد میدان  از  - احداث خیابان چهارباغ 

طرف غرب تا میدان دیوان خانه 
- احداث میدان بزرگ دولت خانه 

- احداث عمارت چند طبقۀ دولت خانه 
ایجاد زمین های ورزشی در جبهۀ شمالی عمارت دیوان خانه   -
در نواحی شمال شهر و بیرون حصار باعرصه و فضای باز براي 
قوچ،  گاو،  و جنگ  بازی  اسب دوانی، چوگان  برگزاری مسابقات 

خروس و غیره
- ایجاد تأسیسات تشریفاتی در اطراف میدان دولت خانه و احداث 
عمارت ها و باغ های مصفا برای پذیرایی مهمانان و سفرای خارجی 
- حفر قنات شاه برای تأمین آب شرب کوی دولت خانه و آبیاری 

باغات اطراف 
- ایجاد چهار بازار نوبنیاد به نام »قیصریه«با مستغالتی از دکان ها 
و کاروانسراها در میان بازار شهر کاشان در تاریخ ۱۰۰۹ هجری ۱ 

که در آمد مستغالت مربوطه وقف خیرات بوده است
- ایجاد بند روی رودخانۀ قهرود که به »بندعباسی« مشهور است 

در سال ۱۰۱۰ هجری
عمارت  و  شاه عباسی  شتر گلوی  بنای  و  فین  باغشاه  احداث   -

کاله فرنگی 
- احداث تعداد زیادی آب انبار و یخچال و کاروانسرا.

در دهۀ چهارم قرن دوازدهم هجری، در پی قیام اقوام ایرانــی االصل 
غلجه زایی که در نزدیکی قندهار چادر نشین بودند،سلسلۀ صفویه به 
دست افاغنه سقوط کرد.شهر کاشان نیز از حمالت و هجوم افغان ها 
در امان نماند و امان اهلل خان که به دستور محمود افغان در تعقیب 
ولیعهد صفوی بود از اصفهان به طرف قزوین حرکت کرد و هنگام 
ورود به شهر کاشان با مقاومت اهالی در حمایت از حکومت صفوی 
مواجه شد. این امر و قیام های مردم در دیگر شهرهای منطقه مثل 
گلپایگان و خوانسار باعث درگیری شدید و قتل و غارت افاغنه در 
این شهرها گردید.در دوران پنج سالۀ حکومت اشرف افغان )۱۱۳7-

زیادی  صدمات  دچار  کاشان  و  اصفهان  شهرهای  نیز  ق(  ۱۱42ه 
شدند)سر جان ملکم، تاریخ ایران(.

۱ - بنا بر گفتۀ ابوطالب سخی شاعر کاشی، به نقل از نراقی، تاریخ اجتماعی کاشان.

تجارت ایران با کشورهای اروپایی مثل هلند و انگلیس و فرانسه که 
رونق زیادی پیدا کرده بود به جایی رسید که تجار مجبور به پرداخت 
از جانب دولت های  این هنگام خطراتی  در  عوارض سنگین شدند. 
روسیه و عثمانی ایران را تهدید می کرد که سرانجام منجر به پیروزی 

دولت روسیه در گیالن و صلح با دولت عثمانی گردید.
با استقرار اردوی نادر افشار در دشت مغان و تصمیم گیری بزرگان 
کشور، وی شروع به کوتاه کردن دست افاغنه و ترکان و روسیه از 
کشور کرد. در این دوران با آن که نادر شاه با رواج تجارت موافق بود، 
به دلیل تحلیل بنیۀ اقتصادی کشور بر اثر لشکر کشی ها و جنگ ها، 
آثار انحطاط فرهنگی و تخریب شهرها و زوال کشاورزی و صنایع در 

همۀ نقاط کشور به چشم می خورد.
شیخ  ابوالقاسم  میرزا  وجود  واسطۀ  به  دوران  این  در  کاشان  شهر 
االسالم، دانشمند روحانی که مورد توجه نادر بود، از پرداخت مالیات 
معاف گردید. یهودیان کاشان که بسیار مورد اجحاف قرار گرفته و 
محکوم به پرداخت جزیه شده بودند، با وساطت مال محمد محسن 
فیض کاشی و شیخ االسالم، از اجحاف رهایی یافتند.تاریخ یهود شهر 
کاشان را به مانند یک اورشلیم کوچک می نمایاند و دورۀ نادر را نقطۀ 
شروع ترقیات یهودیان ساکن کاشان در امور اقتصادی و اجتماعی و 
روابط با دنیا می داند.شهر کاشان محل آغاز توسعه و پیشرفت قوم 

یهود در اوایل قرن هجدهم میالدی بوده است.
رونق معماری و هنر و صنعت در کاشان در دورۀ صفویه

از جملۀ بناهای معظمی که شاه عباس در کاشان بنا کرد مجموعه ای 
است واقع در بخش شمال خاوری شهر شامل میدانی که دور آن کاخ 
شاهی و مهمانسرای مشهور به عمارت دولت خانۀ صفوی جهت اقامت 
و پذیرایی سفیران و حمام و عماراتی دیگر قرار داشت که همگی در 
پیرامون خود باغ های مصفایی داشتند و قناتی به نام قنات شاه آب 
این مجموعه را تأمین می کرد)نراقی، تاریخ اجتماعي کاشان،ص ۱2۹ 
و ۱۳۰(. این مجموعه در کنار دروازۀ شهر قرار داشت و کاروانسرای 
مجهز و وسیع شاهی نیز در خارج دروازه برای اقامت مسافران ساخته 

شده بود.
در این دوره هنرهایی که از رونق افتاده بود مجدداً تحت حمایت قرار 
گرفت و احیا گردید، از جمله هنر و صنعت کاشی کاری، سفال سازی 
و فلز کاری )نقره، برنج، مس و غیره(. شهر کاشان که سالیان دراز یکی 
از مهم ترین مراکز صنعتی کشور بود، با رونق گرفتن مجدد کارگاه های 
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سفال سازی به عنوان یک نیروی مولد برای شهر، مجدداً رو به آباداني 
گذاشت و بازار مسگرها از سوی شرق از حد میدان سنگ یا میرعماد 
تا دروازۀ دولت توسعه یافت و کاروانسرای گمرک و ضرابخانه مرمت 

گردید.
بازار  راستۀ  »مثل  می خوانیم:   )772 )ص  المجالس  زینت  در 
کاشان در تمام جهان نیست و طول آن بازار تجمیعاً دو هزار قدم 
می باشد.«شاه عباس کبیر نیز در وسط بازار چهار سوق نوینی به نام 

»قیصریه« مشتمل بر دکان ها و کاروانسراها بنا نهاد.
نیز مورد  اطراف  آبادی های  بر شهر کاشان،  در دورۀ صفویه، عالوه 
توجه خاص بود و مشمول توسعه گردید.به فرمان شاه صفی، آبادی 
و عمران قابل توجهی در اطراف کاشان شد، از جمله در کنار نهر آب 
سد قهرود باغ شاه، قلعه و عمارت های متعددی به نام »صفی آباد« که 
مزرعۀ آن نیز معروف است احداث گردید.تاریخ عباس نامه )ص ۱۹ و 
۳2۵( می نویسد: »شاه عباس دوم پس از جلوس بر سریر پادشاهی در 
ایوان فوقانی عمارت دولت خانۀ کاشان و چند روز اقامت در کاشان به 
تفریح و شکار پرداخت و به تماشای ساعت وقت نمای کاشان واقع در 
میدان سنگ پرداخت و برای دیدار مال محمد محسن فیض دانشمند 
آن دوره به قمصر عزیمت کرد و به دستور وي در آن جا باغ و بناهای 
سلطنتی و حوض و استخر با فواره ها احداث گردید. ضمناً سکه های 

صاحبقرانی این شاه در ضرابخانۀ کاشان ضرب گردیده است.«
به طور کلی، شهر کاشان در دوران صفویه از جنبه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به سرعت رشد و توسعه یافت و دوران شاه عباس 
اول به دوران طالیی توسعه و عمران کشور معروف شد. رشد و توسعۀ 

شهر کاشان سه عامل اصلی داشت:
شهرهای  و  تشیع  مذهب  به  نسبت  صفوی  شاهان  خاص  نظر   -۱
اهمیت  از  کاشان  شهر  که  شد  باعث  شیعی  علمای  و  شیعه نشین 

خاصی برخوردار گردد. 
و سنتی  و صنایع دستی  ملی  هنرهای  برای  پادشاهان صفوی   -2
خصوصاً ابریشم بافی و قالی بافی اهمیت بسیاری قائل بودند و رونق 
این هنرها به دلیل توجه حکومت باعث گردید کاشان به یکی از مراکز 
عمدۀ این صنایع و هنرها تبدیل شودو عملکرد تجاریـ  بازرگانی یک 

شهر صادر کننده را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.
۳- اهمیت و تأثیر هم جواری با اصفهان به عنوان پایتخت کشور برای 
شهر کاشان، خصوصاً قرار گرفتن کاشان در مسیر راه تجاری اصفهان 

به شاه راه ری ـ خراسان که به رونق تجاری این شهر افزود.
بزرگان علم و ادب کاشان در دورۀ صفویه 

کاشان از دوران شاه طهماسب صفوی مرکز علمی و دینی بوده و به 
دارالمؤمنین مشهور بوده است. ضمناً یکی از پایگاه های نظارت کلی 
بر امور شرعیۀ کشور این شهر بوده است.در ادامه به بزرگان این شهر 

در این دوره می پردازیم.
و  ریاضی دان  و  حکیم  خفری،  عالمه  محمد  شمس الدین   -

فلک شناس )متوفی ۹۳۵ ه ق(
- حکیم رکن الدین مسعود مسیح و خاندان او،بزرگ ترین کانون 

حکمت و ادب و پزشکی ایران 
- مال فتح اهلل شریف کاشانی، محدث و مفسر قرآن و ادیب 

- مال محمد محسن فیض کاشانی، عالم در حکمت و حدیث، 
صاحب حدود ۱۱6 کتاب و رساله 

- مال محمد مهدی نراقی، حکیم در اخالق و محقق جامع ذوفنون 
- مال احمد نراقی، فقیه و مجتهد جامع و ادیب 

- علی بن حسین بن عبدالمعالی عاملی کرکی، محقق ثانی)متوفی 
۹۳۹ ه ق(

- قاضی ضیاءالدین علی غفاری کاشانی 
- قاضی رفیع الدین حیدر

ادیب )متوفی  و  - شاه طاهرین بن رضی الدین حسینی، عارف 
۹۵6 ه ق(

- سعد الدین محمد غفاری، قاضی کاشان )آخر قرن دهم هجری 
قمری(

- میر جالل الدین کاشی، امام جماعت جامع عباسی اصفهان در 
دورۀ شاه عباس اول 

- سید زین العابدین عالمۀ کاشی )متوفی ۱۰۳۹ ه ق(
ابن عبدالعظیم  - موال عبدالعظیم کاشانی و فرزندش غالمرضا 

کاشانی
ابیوردی کاشانی، صاحب کتاب  احمد  ابن مال  ابوالحسن  - مال 

فرائض نصیریه )متوفی ۹66 ه ق(
- شاه مرتضی بن شاه محمود پدر و شاه فضل اهلل خالوی مالمحمد 

محسن فیض 
- سید ماجد پشت مشهدی کاشانی 

- موال رفیع الدین کاشانی، صاحب کتاب خالصه التفاسیر

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



156

- شیخ عبدالرزاق بحر العلوم، امام جمعۀ کاشان
- مال محمد ترکابادی کاشانی

- شیخ عبدالغفور ابوالمفاخر، امام جمعه و جماعت کاشان 
- میرزا ابوالقاسم شیخ االسالم )صدر الصدور(، نمایندۀ روحانیت 

ایران در اختالفات با دولت عثمانی 
- مال عبدالکاظم و مال عبدالقدیر و قاضی میر حسین کاشانی، 

نمایندگان روحانیت در شورای مغان 
- مال محمد جعفر بیدگلی کاشانی،از استادان مال مهدی نراقی 

)متوفی ۱۱8۱ه ق(
- محقق نراقی مشهور به خاتم الحکماء و المجتهدین، فیلسوف و 

فلک شناس 
فن  استاد  و  ریاضی  علوم  استاد  نجومی،  مالغیاث الدین   -

ساعت سازی۱ 
- مظفر حسین کاشی، عارف 

- شاه شمس و قاضی اسد کاشی، حکیم و عارف
- محمد اشرف ابن محمد مهدی کاشانی، حکیم و عارف 

- آقا صالح، عالم و حکیم )متوفی ۱۱۹7 ه ق(
- غیاث الدین علی شیبانی

پزشکان معروف و نامدار این دوره2 
- سید مظفر بن محمد حسین شفایی کاشانی، پزشک مخصوص 

شاه طهماسب 
- حکیم صدرالدین کاشی ملقب به مسیح الزمان، پزشک مخصوص 

پادشاه هند 
- ابی مسلم محمد بن محمد 

- سیف الدین مظفر معروف به حکیم سیفا )متوفی ۱۰۳6 ه ق(
- شمس الدین مظفر معروف به حکیم شمسا، پزشک مخصوص 

شاه صفی 
کاشی  مسیح  رکنای  حکیم  به  معروف  مسعود  رکن الدین   -

)متوفی ۱۰66 ه ق(
بزرگان شعر و ادب این دوره 

- کمال الدین سید علی بن خواجه میر احمد کاشانی )متوفی 
۹۹6 ه ق(

- محتشم کاشانی، گویندۀ توانا و مرثیه سرای خاندان عصمت و 
۱ -  نراقی، تاریخ اجتماعی کاشان، ص ۱68.

2 -  همان، ص ۱6۹.

طهارت 
- میر رفیع الدین حیدر معمایی مشهور به رفیعی کاشی، مورخ 

و شاعر
معروف  تذکرۀ  و صاحب  شاعر  کاشی،  محمد  تقی الدین  میر   -

خالصه االشعار وزبده االفکار
- آخوند مسیحای صاحب کاشی، شاعر و عالم

- محمد قاسم سروری کاشانی، مؤلف فرهنگ مجمع الفرس که 
به امر شاه عباس اول جمع آوری شد

- حاجی سلیمان صباحی بیدگلی، شاعر )متوفی ۱2۰7 ه ق( 
اوصاف  کتاب  کاشانی، صاحب  نطنزی  سلمان حسابی  میرزا   -

البالد، صاحب فنون و علوم موسیقی 
- موالنا افضل دوتاری

- حافظ محمد تقی عندلیب
استادان موسیقی این دوره 

- حافظ محمود جان
- سلطان محمد

- مال علی ادواری
استادان خطاطی و نقاشی و موسیقی این دوره 

- میر معز کاشی، خوشنویس و موسیقی دان 
- میر عبدالحسین، عارف و خوشنویس و شاعر 

- موالنا خصالی، خوشنویس خط نستعلیق
- باقر خورده، خوشنویس و شاعر۳ 

- آقا محمد هاشم کاشانی، خوشنویس و نقاش 
- مال جالل کاشی، خوشنویس و مخترع خط شکسته بسته 

- حبیب اهلل بن قاضی سعد الدین محمد غفاری کاشانی، استاد 
خط نستعلیق 

- حکیم عبداهلل فرزند حکیم اسماعیل کاشی )متوفی ۱۰8۳ ه ق(
- میر محمد کاشی، خوشنویس دربار هند

- خواجه عبدالوهاب نقاش کاشانی 
- عبدالعزیز فرزند خواجه عبدالوهاب 

- موالنا کمال الدین نقاش کاشانی 
- موالنا علی اصغر کاشی 

- آقا رضا کاشی مصور عباسی

۳ - همان، ص ۱76.
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- معین مصور کاشی، شاگرد وداماد رضا عباسی ۱
- شفیع عباسی 

- ابوالحسن نادر الزمان 
- محمد طاهر نقاش کاشی 

- محمد هادی معروف به شیخ رمرزی 
- عبدالصمد کاشی 

- حسین علی کاشی
در ادامه، وضعیت شهر کاشان و توسعۀ آن دردوران سالجقه، صفویه و 
قاجاریه و در طی خیابان کشی های دورۀ پهلوی در قالب تعدادی نقشه 

)نقشۀ 8۳-۹۰(به تصویر کشیده می شود.

۱ - همان، ص 2۳7، به نقل از کاتالوگ انگلیسی موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن.
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نقشۀ 8۳. توسعۀ کاشان در دوران سالجقه، صفویه و قاجاریه
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نقشۀ 84.شهر کاشان در دورۀ صفویه
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 86.توسعۀ شهر کاشان تا آخر دورۀ قاجاریه
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 87. محالت شهر کاشان در دورۀ قاجاریه و پهلوی اول
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- محله پنجه شاه
- محله درب زنجیر

- محله یهودان
- محله دمغاچیان یا تمقاچیان )این محله در سال 

۱۳7۱ تـوسط شهـرداری کـاشان کال تخریب، 
تسطیح و برداشته شد.(

نقشۀ 88-۱. محالت شهر کاشان در دورۀ قاجاریه و پهلوی اول  �
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- محله میدان کهنه
- محله طاهر و منصور

- محله فین

نقشۀ 88-2. محالت شهر کاشان در دورۀ قاجاریه و پهلوی اول  �
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166

- محله کوشک صفی
- محله سلطان امیراحمد

- محله خان

نقشۀ 88-۳. محالت شهر کاشان در دورۀ قاجاریه و پهلوی اول  �

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است
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محله پاقپان
- محله سرپله

- محله سرسنگ
- محله کلهر

- محله پشت عمارت
- محله پشت مسجد

نقشۀ 88-4. محالت شهر کاشان در دورۀ قاجاریه و پهلوی اول  �

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است
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مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ 8۹.نمودار تحلیلی نظام جای گیری محالت روی راسته های اصلی شهر کاشان در ارتباط با شبکۀراه های اصلی خروجی و ورودی شهر

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



169

مطالعه و ترسيم: ثریا بيرشک

نقشۀ ۹۰.موقعیت محالت شهر کاشان در ارتباط با راسته های اصلی شهر و شبکۀراه های داخل باروی سلجوقی و خارج آن

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



170

شهر كاشان از نگاه سياحان و جهانگردان 	¡

ایران  به  شوالیه شاردن سیاح فرانسوی که در قرن یازدهم هجری 
آمده و از شهر کاشان دیدن کرده است این شهر را در سفرنامۀ خود 
چنین توصیف می کند: »شهر کاشان در یک دشت بسیار وسیع در 
نزدیکی کوهستان مرتفعی واقع شده است. درازای آن یک فرسنگ 
و پهنای آن یک ربع فرسنگ می باشد. به طور کلی از طرف شرق به 
سوی مغرب گسترده شده است. از فاصلۀ دور منظرۀ کاشان چون 
هاللی به نظر می آید که دو شاخۀ آن به سوی خاور باختر کشیده 

شده است . . .
سور و باروی شهر دارای دیوار مضاعفی است که مجهز به برج های 
یکی در جانب شرق که  دارد.  دروازه  پنج  و  قدیمی می باشد  مدور 
دروازۀ دولت خوانده می شود چون در جوار کاخ همایونی که خارج 
از دیوارهای شهر می باشد واقع شده است. دومی که در طرف مغرب 
است به نام دروازۀ فین معروف است و وجه تسمیۀ آن مولود آبادی 
بزرگی به همین اسم است که در فاصلۀ نیم فرسنگی شهر واقع شده. 
سومی در جبهۀ شمال غرب می باشد و نظر به این که در نزدیکی باغ 
مخصوص تفریح یکی از اعیان به نام ملک واقع شده لذا دروازۀ قصر 
ملک )ملک آباد( نام دارد. دو دروازۀ دیگر روبه روی هم در طرف شمال 
دروازۀ  دیگری  و  قم  دروازۀ  یکی  که  است  بنا شده  و جنوب  شرق 
اصفهان خوانده می شود زیرا برای عزیمت به پایتخت باید از این جا 

خارج شد . . .
ساختمان های کاشان از آجر و خشت بنا شده است. بازارها و گرمابه های 
آن فوق العاده عالی، تمیز و خوش ساخت است. کاروانسراهای مختلف 
از  در خارج  که  کاروانسرای شاهی  دیده می شود.  این شهر  در  نیز 
کاشان در جوار دروازۀ شرقی ساخته شده است،عالی ترین مهمانخانۀ 
شهر و بهترین کاروانسرای تمام ایران به شمار می رود. ناگفته نماند که 
این کاروانسرای بزرگ را شاه عباس پدید آورده است که در سرلوحۀ 

آن چنین نگاشته شده است:
ماییم کاروان راه و جهان کاروانسرا               در کاروانسرا نکند کاروان سرا 
در جوار بنای مذکور کاخ همایونی و در روبه روی عمارت مخصوص 
سفیران دیده می شود و هریک باغات بسیار زیبا و مصفایی در پشت 

سر دارند. منطقۀ مرکزی میدان مشق سواران است.«
   شوالیه شاردن در سفرنامۀ خود از یک کاروانسرای خوب و بزرگ 

به نام کاروانسرای آقا کمال بازرگان یاد می کند که در آن فرود آمده 
و همچنین به بنای »برج چهل دختران« و مزارهاو مقابر امامزادگان 

اشاره می کند.
ِسر آنتونی شرلی ورود شاه عباس به کاشان را در سفرنامۀ خود چنین 
شرح می دهد: »آنشب به قدر ده مایل راه رفته رسیدیم به شهر بزرگی 
که به کاشان موسوم می باشد. هنگام شب به شهر رسیدیم و اهالی 
شهرپذیرایی ملوکانه ای از ما نمودند. پادشاه در عمارت مخصوص خود 
منزل کرده بود، ما هم در خانۀ یکی از نجبا منزل داشتیم و اهل شهر 
انواع مهربانی ها را به ما نمودند.قریب ساعت ده پادشاه آدم فرستاد 
که به حضور او برسیم و ما به بازاری که در وسط شهر واقع و نیز 
و حشم  با خدم  پادشاه  که  دیدیم  بودیم  رفته  است  قشنگی  جای 
خود در آن جا حضور دارد. مشعل های زیاد روشن کرده و تمام دور 
میدان را چراغانی کرده بودند. پادشاه ما را به باالی مناره برده و از 
آن جا به پایین نظر انداختیم و چراغانی فی الواقع منتهای شکوه را 
داشت و همچنین در باالی همۀ خانه ها بیشتر از ستاره های آسمان 
چراغ چیده بودند و تماشای باشکوهی فراهم آمده بود. بعداً آتش بازی 
بود.  ترتیب داده شده  نفر عثمانی  باشکوهی کردند که توسط یک 
که  بود  این  مثل  ماند.  متعجب  ِسرآنتوان  که  بود  باشکوه  به قدری 
اژدهاها در هوا با هم می جنگیدند. به خصوص یک نوع آتش بازی آن 
قابل ذکر است: در وسط میدان حوض بزرگی بود که ته حوض بعضی 
اشیا مانند ماهی بیرون می آمدند و به قدر ده دوازده یارد از دهن خود 
آتش می پاشیدند به طوری که مات بودیم. بعد از این تماشا با طبل و 

کــرنا خوانچه های مهمانی را به میان آوردند.«
شاردن نیز از تفریحات و سرگرمی های رایج در جشن ها و تعطیالت 
به جنگ قوچ و گاو کوهی نر با شتر و خروس بازی و کشتی گرفتن 

اشاره می کند.
چنین  است  کرده  دیدن  کاشان  از  دورۀصفویه  در  که  اولئاریوس 
می نویسد: »کاشان یکی از پرجمعیت ترین و مهم ترین شهرهای ایران 
از نظر بازرگانی است و به همین جهت عالوه بر تعداد زیادی خانۀ زیبا 
دارای کاروانسراهای باشکوه هم هست. بازار و میدان شهر که بسیار 
بااهمیت و زیباست دارای راهروها و حجره هایی با طاق ضربی است که 
بی نهایت عالی ساخته شده است به طوری که نظیر آنرا هرگز ندیدم. 
در کنار اهالی بومی شهر اقوام و ملل دیگری نیز زندگی می کنند که 
در محل های جداگانه به تجارت مشغول اند. استادان صنایع دستی 
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به ویژه ابریشم باف ها و بافندگان پارچه های زربفت  در حجره های باز 
که می توان آن ها را هنگام بافندگی دید مشغول کارند.«

سر توماس هربرت می نویسد: »کاروانسرای این شهر بسیار باشکوه 
ایران  در  من  که  کاروانسراهایی  تمام  بر  جهات  بسیاری  از  و  است 
دیدم برتری دارد . . . مجموعۀ بناهای شاهی به وسیلۀ خیابان چهار 
باغی )خیابانی با درختان در دو طرف آن( به مجموعۀ باغ ها و بناهای 

سلطنتی فین متصل می شود . . .
پایۀ دیوار جدید شهر از کوچه ای به نام پشت باره از کنار کاروانسرای 
زغالی ها به پشت مهمانسرای صفویه می رسد و قسمت دیگرهم که 
به طرف  اصفهان  از حدود دروازۀ  اضافه شده  این دوره  در  احتماالً 
مشرق ادامه یافته که بخشی از آن هنوز پابرجاست. در بخش شرقی 
شهر که امروزه به علت برخورداری از زه آب قنوات باغ هایی به وجود 

آمده است دیوارهای برخی از آن ها مشخص است.«
هربرت در بخش دیگری از سفرنامۀ خود می نویسد: »کاشان از نظر 
وسعت، ثروت و زیبایی دومین شهر ایران به شمار می رود. اسم کاشان 
تسمیه ذکر  این جا چندین وجه  در  است.  برگرفته شده  از کوشان 
زیبا  و  بزرگ  کاشان  امروز   .  .  . ندارد  اعتباری  می کنند که چندان 
مزین  و  بزرگ  هم  خانه ها  دارد.  خانوار  هزار  چهار  است.  قدیمی  و 
با  و گنبدهای مساجد  است. حمام ها  نگارهای گوناگون  و  نقش  به 
کاشی های فیروزه ای پوشیده شده. بازارها وسیع و مملو از اجناس و 
قماش های ابریشمی و زربفت و کاالهای دیگر می باشد. ۱ مهمانسرایی 
با  ابداً  که شاه عباس در آن جا ساخته بسیار عالی و باشکوه است و 
کاروانسراهای دیگر ایران قابل مقایسه نیست. تمامی کف و دیوار بنا از 
مرمرهای شفاف ساخته شده. اصل بنا با آجر است و کاشی های الوان 
آن را پوشانیده وزینت داده است. شکل آن بنا مربع و هر ضلعش هم 

2۰۰ گام می باشد.«
تاورنیه جهانگرد فرانسوی دربارۀ مهمانسرا و باغ شاه و بنای دولتخانه 
می نویسد: »این کاروانسرا تمام دو طبقه و یکصد و بیست اطاق دارد 

که همه به قدر کفایت وسیع و طاقشان آجری است.«
ابنیۀ  به  راجع  خود  سفرنامۀ  از  دیگری  جای  در  فرانسوی  شاردن 
کاشان می نویسد: »مجموعاً شش هزار و پانصد خانه و باغچه و چهل 
دارد.  امامزاده وجود  باب  و دویست  باب مدرسه  و سه  باب مسجد 
بلده  این  بنا شده. عمارات عالیه در  از آجر و خشت  منازل کاشان 
۱ - شهر کاشان همواره با راه هاي اصلي کاروان رو )جادۀ ابریشم و راه ادویه( مرتبط بوده 

است.

بسیـــار کــم می باشد ولی بازارها و گرمابه های آن فوق العاده عالی و 
خوب و تمیز و خوش ساخت است. در دو فرسخی شهر آبادی بزرگی

به نام آران که از دور همچون شهر زیبایی جلوه گر است دارای دو 
هزار باب خانه و باغچه و ششصد باغ زیبا می باشد و هزار نفر کارگر 

ابریشم باف در آن جا وجود دارد.«
در سفرنامه های سیاحان و جهانگردان، تصاویر گوناگونی از کاشان به 

چشم می خورد )تصویر ۵4-4۹(.
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تصویر 4۹.منظرۀ عمومی شهر کاشان در دورۀ صفویه )سفرنامۀ شاردن(

تصویر۵۰.کاروانسرای شاهی مجاور چهار باغ در دورۀ صفویه  )سفرنامۀ شاردن( 
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تصویر ۵۱.منظرۀ عمومی شهر کاشان در دورۀ صفویه )سفرنامۀ اولئاریوس(

تصویر ۵2. نمای بخشی از شهر کاشان )اثر 
ژول لورنس(
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تصویر ۵۳.حیاط کاروانسرای بزرگ کاشان
)سفرنامۀ شاردن(

تصویر ۵4.کاروانسرای گمرک واقع 
دربازار
)سفرنامۀ شاردن(
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شهر  و  دشت  در  مطالعات  از  حاصل  نظریه های  و  یافته شده  موارد 
کاشان 

-  موزۀ زنده و پایدار تاریخ هفت هزار سالۀ معماري و شهرسازي 
ایران در دشت کاشان )نظریه(

-  شهر زیرزمیني نوشاباد )یافته شده( 
-  غار نیاسر )یافته شده(

-  چهار طاقي هاي مربوط به قبل از اسالم در زیر شبستان مسجد 
و  شاه شمس  یالن،  شاه  زیارت های  و  میرعماد،  جامع، مسجد 

پنجه شاه )نظریه(
-  آثار زیر شبستان مسجد جامع کاشان، کورۀ شیشه  و چهار طاقي 

ساساني )یافته شده(

-  آثار اطراف دروازه اي که با استناد به نوشته های روی دو کاشي 
مي تواند به دوران قبل از اسالم و یک بناي مهري مرتبط باشد 

)نظریه(

تصویر ۵۵. نمونۀ آثار یافته شده در مطالعات 
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 تصویر ۵6. نمونۀ آثار یافته شده در مطالعات

چپ: تصویر ۵7. نمونۀ آثار یافته شده 
در مطالعات 
راست: تصویر ۵8. نمونۀ آثار یافته شده 
در مطالعات
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تصویر 6۰. کاشی مینایی معروف به کاشی مغولی
 مربوط به قرن هفتم هجری قمری که نمونه ای 

از آن نیز در موزۀ آرمیتاژ نگه داری می شود

تصویر ۵۹. آرامگاه سید فخرالدین حسن طبری معروف به مالحسن کاشی در سلطانیه
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نگاره هایی از شهر كاشان

سوم
طي شش سال که دوران دانشجویي خود را در آتلیه شادروان مهندس هوشنگ سیحون گذراندم، ایشان عالوه بر اینکه ریاست دانشکده هنرهاي 
زیبا را به عهده داشتند، استاد مستقیم من هم بودند و ایشان همیشه دانشجویان را تشویق مي کردند که سفرهاي ایران گردی داشته باشیم و ما 
را با میراث کهن این مرزوبوم آشنا مي کردند. به طوری که با دست آزاد به طراحي و اسکیس از بناها و محوطه هاي تاریخي بپردازیم؛ ضمن آنکه 
خودشان هم با قلم فرانسه و مرکب چین به این امر مي پرداختند و به ما آموزش مي دادند. تا آنجا جدي بودند که اتوبوس براي سفرهاي دانشجویي 
خریدند و حتي تا سفر به کشور عراق و دیدن تمدن بین النهرین هم ما را هدایت فرمودند. در اینجا براي مثال، تصویر 6۱ کروکي از مسجد جامع 
کاشان که منارۀ آن مربوط به دوره سلجوقي مي باشد و زیارت خواجه تاج الدین با دو بقعه مشابه از کروکي هاي نگارنده مي باشد که در روي لبه 
شهر قدیم کاشان قرار داشته است. همچنین کروکي هاي شماره 64 تا 68 مربوط به گذرهایي است که هرکدام داراي عملکرد خاصي مي باشد و 
لزوم آن را در کتاب جایز دیدم. مثاًل  در تصویر 6۹ گذر به فضاي یک میدان مي رسد که داراي عملکردهاي دوران تعزیه و پرده خوانی است و پاره اي 
موارد هم براي عزاداري و جشن ها مورداستفاده قرار مي گرفته است. در ادامه دو کروکي از مسجد و مدرسه آقابزرگ و خانه بروجردی ها است که 

در سال ۱۳4۰ توسط آقاي مهندس بهرام فریور صدري با امضاء ایشان ترسیم شده، مبني بر مستندات آن دوره.
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تصویر 6۱. یکی از زیارتگاه های اطراف شهر کاشان

تصویر 62. کاروانسرا
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تصویر 6۳. نمونه ای از گذرهای کاشان
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باال: تصویر 64. نمونه ای از گذرهای کاشان
پایین: تصویر 6۵. نمونه ای از گذرهای کاشان
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تصویر 66. بخشی از باروی شهر در کنار یکی
 از گذرهای  متصل به صحن زیارت 
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باال: تصویر 67. یکی از گذرهای متصل 
به راستۀ بازار
پایین: تصویر 68. گذر ارتباط دهندۀ بازار 
پانخل به فضای باز

Mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است
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تصویر6۹ ارتباط یک گذر با فضای 
باز یک میدان
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باال: تصویر 7۰.مسجد آقابزرگ 
کاشان)ترسیم: بهرام فریور صدری(

پایین: تصویر 7۱. کروکی خانۀ 
بروجردی ها )ترسیم: بهرام فریور صدری(
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تصویر 72.تحلیل ویژگی های شکلی 
مسجد آقا بزرگ کاشان

تصویر 7۳.تحلیل ویژگی های شکلی مسجد 
آقا بزرگ کاشان، ریتم های عمودی

مختصري در خصوص مسجد و مدرسه آقابزرگ
باارزش ترین  از  یکي  کاشان،  نراقي  فاضل  خیابان  در  واقع  بنا  این 
بناهاي دورۀ قاجار، به شماره ۳82 در تاریخ آذرماه ۱۳۳۰ شمسي به 

ثبت آثار تاریخي کشور رسیده است.
و  است  بوده  شاخص  بناي  این  بنیان گزار  خانبان  محمدتقی  حاج 
محل درس و بحث حاج مال مهدي نراقي دوم که به آقابزرگ شهرت 
داشته است. این بنا در دو طبقه، طبقه زیرین مدرسه و طبقه زبرین 
بنا فنون معماري اصیل  این  به مسجد اختصاص داشته است.  در 
ایراني به کار رفته است و از مهم ترین بناهاي نیمه دوم قرن اخیر 
مي باشد. کاشي هاي رنگارنگ، سر در زیبا، سقف با مقرنس هاي معرق، 
گچکاري ها و نقاشي ها تزیین شده است. این بنا را به عنوان یک نمونه 
از بناهاي باارزش شهر کاشان در این کتاب آوردم و در جلد دوم کتاب 

به نمونه هاي بارز دیگري پرداخته خواهد شد.
بعد از فوت آقابزرگ در سال ۱268 هـ.ق بقیه کار تزئینات مسجد و 
مدرسه و احداث شبستان به وسیله حاج محمدعلی فرزند آقابزرگ به 
پایان رسید. این مسجد ازنظر ارتباط و عملکرد بنا و تلفیق مدرسه 
با مسجد در دو طبقه بسیار همگن به طوری که طلبه ها به راحتی از 

بخش هاي متعددي استفاده مي کنند.
ازنظر  بنا  تحلیل  و  مسجد  شکلي  ویژگي هاي  تحلیل  به  ادامه،  در 
طریق  از  هوا  و چرخش  نورگیري  نحوه  عمودي،  و  افقي  ریتم های 
بادگیرها در داخل بنا پرداخته شده است. سخن را مختصر مي کنم 
زیرا که در ادامه تدوین مجلد بعدي به »نظریه رشد و پیمون« به طور 

مبسوط پرداخته خواهد شد.
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تصویر 74.تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقابزرگ کاشان، ریتم های افقی ارتباط هوایی از روی حوضخانه با فضاهای داخلی و 
چرخش هوا از طریق بادگیرها در داخل بنا

تصویر 7۵.تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقابزرگ کاشان، تقارن ارتباط هوایی از روی حوضخانه با فضاهای داخلی و 
چرخش هوا از طریق بادگیرها در داخل بنا
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تصویر 76. تحلیل ویژگی های شکلی
 مسجد آقابزرگ کاشان، تشابه

تصویر 77.تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقا بزرگ کاشان
هماهنگی شکلی بازشوها
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تصویر 78.تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقابزرگ کاشان، ورودی

تصویر 7۹.تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقابزرگ کاشان، ریتم های عمودی
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تصویر 8۰. تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقابزرگ کاشان، ریتم های افقی

تصویر 8۱. تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقابزرگ کاشان، تقارن
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تصویر 82. تحلیل ویژگی های شکلی مسجد آقابزرگ کاشان، هماهنگی شکلی بازشوها
)ترسیم تصاویر: ثریا بیرشک(
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تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳44.
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آثار ملی.
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تاریخ نقاوه اآلثار فی ذکر االخبار، محمود نطنزی، ۱۰۰7 ق، تهران: . ۹
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7۵،77،82،87،۱۰7،۱۰8،۱۳4،۱۵2،۱۵4،۱7۰،۱7۱

کاخ همایونی ۱7۰
کاروان ۵۰

کاروانسرا۳8،۵۰،۵۱،۵4،۵۵،۱۱۳،۱۱۵،۱2۰،۱۳4،۱46،۱47،۱۵۳،
۱۵4،۱۵۵،۱7۰،۱7۱

کاروانسرای آقا کمال بازرگان ۱7۰
کاروانسرای زغالی ها ۱7۱

کاس رود 4۰،6۵
کاسان ۳8،۳۹،6۵

کاسپین 2۰،۵۱،6۵
کاسه رود 4۰
کاسی 2۰،6۵
کاسیت ها 2۰
کاشهو 2۰،6۵
کاشو 2۰،6۵

کاشی های الوان ۱7۰
کاه فشان 66
کالنتر ۱۵۳

کاله فرنگی ۱۵4
کوشان ۱7۱

گابه ۵۰،۵۱،۵۹
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گذر بابا ولی 82،۱4۱
گذر پانخل ۵۹

گذر پنجه شاه۵۹،7
گذر درب فین 82

گنج نامه ها ۱7
مجموعه تاریخی ۱7

مدرسه ۱۱8،۱24،۱۳4،۱46،۱7۱،۱7۹،۱78
مرمت شهري ۱7

مساجد ۱۵،۳8،۱7۱
مسالک الممالک 22،4۰،76

مستندسازي ۱4
مسجد ۱۵،۱6،۵4،68،6۹،7۰،7۱،72،74،82،8۳،۱۰4،۱۰7،۱۳2،
،۱۳۳،۱۳4،۱۳۹،۱42،۱4۵،۱46،۱47،۱67،۱7۱،۱7۹،۱86،۱87

۱88،۱8۹،۱۹۰،۱۹۱،۱۹2
مسجد جامع ۱۵،44،4۵،۵۹،66،7۰،7۱،72،7۵،76،82،8۳،84،8۵،

86،۱۰4،۱۰7،۱۳2،۱۳۹،۱4۱،۱46،۱47،۱7۵،۱7۹
مسجد میرعماد ۱6،۱۰7،۱۳2،۱۳۹،۱42،۱47

مسعودي ۱۵
مشکان 4۰،4۱،44،4۹،6۵،8۳

مغول۱۱،۵۵،74،۱۳4،۱۳۵،۱4۱،۱42،۱4۳،۱44،۱46،۱۵۱،۱۵2،
۱۵۳،۱77

مفاهیم معماری ۱۵
مقدسی ۱۵
مناره ها ۱۵

مهمانسرای صفویه ۱7۱
یعقوبی ۱۵،4۱،۵۱،7۱،۱۹۳،۱۹4 
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