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  :چکیده
ـ  مهمبازار یکی از  ـ  ترین ارکان سنتی شـهرهای ایران المی بـه  ی ـ اس

ی دهنـده دروازه  بازار سنتی بعنوان مرکز تجاری شـهر ارتبـاط        .  رودشمار می 
ـ     ) اریخیبافت ت (شهر با مرکز شهر      اسـت و در     ودهاز اعتبار خاصی برخوردار ب

های دیگری چون نقش فرهنگی، مذهبی، اجتمـاعی و         کنار نقش تجاری، نقش   
توجهی به بازار آغـاز شـد و        پس از ورود تفکر مدرنیسم بی     .  کندرا ایفا می  ... 

این پژوهش به   .  بازار رونق گذشته خود را از دست داد و با رکود مواجه گشت            
روش تحقیـق از    .  بررسی تأثیر مدرنیسم در بازار سنتی کاشان پرداخته است        

نتایج پژوهش نشان داد که ورود مدرنیـسم  .  باشدنوع توصیفی ـ تحلیلی می 
زار کاشان تأثیر داشته است و باعث شده است که           در دو بعد کالبد و عملکرد با      

بازار کاشان در بسیاری از موارد به حاشیه کشیده شود و آن رونـق سـابق را                 
 .نداشته باشد

 
  مدرنیسم، بازار، بازار کاشان :مفاهیم کلیدی
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   مسألهیانبقدمه و م
ی شـهری و  تـرین فـضاها  ی یکـی از مهـم  به مثابه اسالمی، ـ  بازار در شهرهای ایرانی
 . همواره بعنوان سـتون فقـرات شـهر عمـل کـرده اسـت             شود و عناصر عملکردی قلمداد می   

کـانون   بـافتی کهـن از گذشـته تـا امـروز،           با ساختار و    دیرینه و  یبازارهای سنتی با سابقه   
تواند  که بازار می   یهایترین زمینه اند، مهم های اقتصادی و اجتماعی بوده    گیری فعالیت شکل

  : ها اثرگذار باشد عبارتند ازگیری خود بر روی آن دوران شکلدر طول
ی  سـوگواری دهـه    ،)احیـاء  افطاری و  سحری،( روزه مراسم نماز،  :فرهنگی مذهبی و  -
 هـا و  انجمـن  ت و  جلـسات هیـأ    هـا و   برنامه ها،تکیه ها و حسینه و موعظه در مساجد   محرم،
    .شوراها
اوقـات فراغـت در        راسـم اعیـاد و گـذران        هـای مـردم بـرای م      گردهمـایی  :اجتماعی -
سرگرمی، فضاهای نشیمن    های بازی و  ها و مکان  خانهها، قهوه خوری، چایخانه های غذا سالن

  . مکث و
 هـا، دکان ها،هجره ها، سراها، تیمچه ها،حسینه ها،تکیه ها،امامزاده مساجد، :کالبدی -

  .هاشورا ها ودفتر انجمن ها،کتابخانه ها،سقاخانه
هـا،  فروشی، عمده و تخصصی در راسته بازارچـه       خرده های تجاری، فعالیت :اقتصادی -
نـوع بـازار دارای    ). 15: 1390 همکاران، آبادی وزنگی (هادکان ها وها، حجرهها، سرا تیمچه

هـای اخیـر ورود تفکـر       در سـال   . های دینی بوده است   ثر از آموزه  أمعماری و روح سنتی مت    
یـر  یتغ  .بهم خوردن نوع فعالیت بازار شده است       عث تغییراتی در شکل بازار و     ی با گرایتجدد

 زیـادی بـه بـازار سـنتی زده          یکاربری بازار، ساخت پاساژهای جدید به سبک غربی صدمه        
ای از  کاشـان نمونـه    است که در برخی موارد بازار تعطیل یا از رونق افتاده اسـت کـه بـازار                

سـت  امفهومی  ،  )1032: 1373 افشار،صدری( نوگرایی   1یسم مدرن یواژه  .همین بازارهاست 
  ی طیـف وسـیعی از      تحولی برآمـده کـه در مکاتـب هنـری بـه مثابـه              که در اصل از هنر و     

ولـی امـروزه در معنـی        ها از سنت هنری معمول در اروپا رخ داده است،          گسست ها و انقطاع
 مدرنیـسم نـوعی      . توسـعه اسـت    پیشرفت و  منظور از آن نوسازی و     رود و تر به کار می   کلی

مدرن بودن را برتـر      نو و  به جای کهنه است و     ایدئولوژی است که در پی جایگزین کردن نو       
در ایـن صـورت      نمـود بیرونـی تفکـر مـدرن اسـت و           مدرنیسم اعـراض و     .دانداز کهنه می  
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ه این  کند ب رهبری می  ریزی شده که عزم فردیا افرادی آن را هدایت و         فرآیندی است برنامه  
ظهور  تحول و   دچار تغیر و   مرتباً های قرون مختلف شکل گرفته و     ترتیب است که مدرنیسم   

     در این تجدید حیـات مدرنیـسم در طـول زمـان تمـاس بـا گذشـته قطـع                   .اندافول بوده  و
شـود کـه    آوری به سوی آینده پرتاب می     سام مدرنیته همواره با چنان سرعت سر      گردد و می

 با گذر از امروز به فردا بـه حیـات خـود ادامـه               صرفاً ر جایی ریشه بدواند و    هرگز نتوانسته د  
در   ).26: 1386 مقـدم، جـابری ( های خویش بـاز گـردد      قادر نیست به سرچشمه    دهد و می

چه صـفت    دستوری باید گفت که گر     معانی مدرنیسم از لحاظ نحوی و      خصوص کاربردها و  
های مختلف به کار رفته است لـیکن در حـال           ماندر ز  ها و مدرن در مورد بسیاری از پدیده     

افتاده است که نـاظر بـه گرایـشی          فراگیری جا   مدرنیسم بعنوان تعبی جامع و     یحاضر واژه 
   دیگـر   معمـاری و   نقاشـی،  موسـیقی، فـیلم،    نمـایش،  داسـتان،  المللـی، در شـعر،    است بین 

 20ش اعظم هنر قرن      گرایشی که بر بخ    19های پایانی قرن    های هنری غرب در سال    رشته
این گرایش درست قبل یا کمی بعـد          .است گیری به جای نهاده   چشم ثیرات شگرف و  أنیز ت 

در حـال حاضـر       .گسترش خود رسید   رشد و  ی اوج شکوفایی،  از جنگ جهانی اول به نقطه     
آیا ؟  دهندها همچنان به حیات خود ادامه می      توان گفت که آیا این گرایش     به طور قطع نمی   

ها آغاز شده است؟ بر همین اساس فرانـک         ای از سبک   خارجی دارد یا اینکه عصر تازه      وجود
 : مدرنیـسم بـه عمـل آورده اسـت         یبندی مفیدی بین دو مقطـع یـا مرحلـه         کردمو تقسیم 

ی هادر زمان   اروپا را در نوردید و     یمدرنیسم سرتاسر قاره    .2مدرنیسم نو  و 1مدرنیسم کهن 
در روسیه درسـت      .دستاوردهای خود رسید   ه اوج فعالیت و   های مختلف ب  مختلف در کشور  

های قبـل   در سالمجدداً  و1890ی های دهههای پیش از انقالب در آلمان در سال       در سال 
در آمریکا بعد    ،1908های پیش از جنگ یعنی از       در انگلستان در سال    از جنگ جهانی اول،   

ی آن دانست بلکه بیـشتر بـه        قله ر اوج یا  توان د لیکن در فرانسه مدرنیسم را نمی      ،1912از  
 در سراشیبی قرار    1939تجزیه شده که پس از       دشت درآمده بود پراکنده و     صورت فالت و  

تعاملی  های مختلف هنری بده و بستان و      نیز در میان رشته    گرفت بین کشورهای مختلف و    
 قی درآمـد، هم تنیده بین اشکال مختلف صورت گرفت شعر به صـورت موسـی         در پیچیده و 

بـه دنبـال آن کـشفیات        ی هنری پیدا کرد و     معماری جنبه  ،نقاشی همانند پیکرتراشی شد   

                                                 
1 palaeo-modernism 
2 neo-modernism 
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 بطـور کلـی تجـدد،        ).91: 1380 نـوذری، ( ی انبوهی در هر حوضه پیدا شد      تخصصی شده 
شود که در عصر    مفهوم تجدد، امروزی شدن به نوعی جامعه اطالق می         ):مدرنیته( نوخواهی

اقتـصاد   ـ  داریای که در آن تسلط بـا سـرمایه  جامعه  .د آمده استروشنگری غرب به وجو
 اخالقیات فردگرایی، تکنولوژی، علم و بافته،تقسیم کار هم شهرنشینی، شدن، ـ صنعتی بازار

مدرنیتـه را    .کید بـود أحکمت سیاسی مورد ت    ی میثاق اجتماعی و   نظریه سودطلبی لیبرال، 
یا آن را امروزگـی      یی از رنساس به این سو دانست و       تمدن اروپا  توان مجموعه فرهنگ و   می

مدرنیته  ـ  ای از نویسندگان، حد نهایی تجددعده  .تجدد نامید نوخواهی و ،)امروزی شدن(
یعنـی روزگـار     بسیاری بـاور دارنـد کـه تجـدد،          .شناسندحتی امروز می    و 20را یا نه قرن     

ی رشد اندیشه  )فلسفی و   دینی القی،اخ ای،اسطوره(پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی       
ی فکری یـا پدیـده     داوری اثر (افزون شدن اعتبار دیدگاه فلسفه نقادانه        خردباوری، علمی و 
گیری قوانین مبادله و    ، شکل تجارت یابی تازه تولید و   که همه همرامند با سازمان     )اجتماعی

در واقـع تجـدد       ).اتیکهای دموکر پیدایش دولت (ی مدنی بر دولت     جامعهی  بتدریج سلطه 
مـدام در حـال تـازه         .امروزگی اسـت   نوخواهی و  از خودش،  انتقادی مداوم است از سنت و     

 بـه سـخن روشـن تجـدد         .ها گام نهادن اسـت     به قلمرو تازگی   خود را نفی کردن و     شدن و 
  بخردانه که در آن خرد یگانه اصل سازماندهی زنـدگی اجتمـاعی،            ییعنی جامعه  )مدرنیته(

 هـای اجتمـاعی و     اقتصادی در پی دگرگـونی     یتوسعه تکنولوژیک،  علمی و  یتوسعه ،فردی
 ی هگـل،  بـه گفتـه   .ی فرهنگـی اسـت    باورهای کهنه  ها و پشت سر نهادن بسیاری از سنت     

هـای  مدرنیـسم نتوانـست بـه بحـران         .ست عقالنی اآنچه واقعی    وآنچه عقالنی است واقعی     
-135: 1388 ی،یشـکو ( در حل آنها توفیق یابـد      و اجتماعی غرب پاسخگو باشد    فرهنگی و 

134.( 
  

  تاریخچه مدرنیسم
 پنج اما اجماالً؛ در اینکه آغاز مدرینته چه زمانی است میان محققان توافق وجود ندارد         

 یبرخی معتقدند که مدرنیته از حدود سده        .مقطع تاریخی در این خصوص ذکر شده است       
 همچون ابـداع، نـوآوری، خالقیـت، پیـشرفت، رشـد و             و با مفاهیمی   گرددپانزدهم آغاز می  
   مانـدگی، گرایـی، رکـود، عقـب     پرسـتی، گذشـته    مقابـل کهنـه    یکه نقطه  تکامل همراه بود  

بخش پیروزی خرد انسانی بر       شروع دوران روشنگری مزید     .سنت باوری بود   پرستی و خرافه
اء مـذهبی کلیـسا بـه       بخـصوص آر   اخالقی بـوده و    ی مذهبی و  هاباور موهومات، خرافات، و  
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آغازگر  گروهی دکارت را   ). 60: 1392همکاران،   پور و پارسی (شدت مورد انتقاد قرار گرفت    
 مدرنیته خواهد بود بعضی بر       میالدی مبدأ  17 که در این صورت قرن     شمردنداین عصر می  

  . ایـن دوره بـوده اسـت        مبـدأ  18 انقالب آمریکا یعنـی قـرن        که انقالب فرانسه و    این باورند 
ای پاره اند و است مالک قرار داده    18برخی نهضت روشنگری در آلمان را که متعلق به قرن           

البته هر یک بـرای خـود دالیلـی نیـز ارائـه               نسبت داده و   19نهضت مدرن را به اوایل قرن       
: 1386 مقـدم، جـابری (رسیم  گذر از قرون وسطا به عهد جدید می       اند در هر صورت با      کرده

30.(  
  

  ود مدرنیسم به ایراننحوه ور
 مبتنـی بـر جهـان بینـی غالبـاً          برانگیز دارد و  تحسین ای باشکوه و  ایرانی پیشینه  شهر
ای دینـی شـکل   با آمیـزه    پس از ورود اسالم به ایران،      ایدئولوژی عرفانی خصوصاً   توحیدی و 

 امـت   تجـارت و   حکومت، تابع عوامل مذهب،   سنتی ایرانی،  شار یعنی همان شهر     .گیردمی
ی ابنیـه  مـذهب در مـسجد جـامع و         .است این عوامل در کالبد شهرها تبلـور یافتنـد         وده  ب

امــت در بافــت  تجــارت در بــازار و دارالعمــاره، دارالحکومــه و حکومــت در ارگ و مــذهبی،
عـالوه بـر ایـن      .تـوان از هـم جـدا کـرد    این عوامل را در شهر نمی     .مسکونی متبلور شدند  

ها  این  .آمدندی شار به حساب می    دهندهروستایی شکل  ی و ایل ی شهری، وحدت سه جامعه  
نظـام ارگانیـک     ی آن، اند کـه نتیجـه    در کالبد شهر روابط تنگاتنگی داشته      همیشه با هم و   

هم از لحاظ عملکردی و محتوا این شـکل          هم از لحاظ بصری و     است، کالبدی در شهر بوده   
در   .اسـت ران جدیـد ادامـه داشـته        ا پـیش از دو    در سیر تحول تاریخی شکل شهر ت       غالب،
شک شهرسازی عهد صفویه تحت عنوان مکتب اصـفهان          بی ی ورود به مقطع جدید،    آستانه
شهرسـازی دانـست تحـولی       شهرنشینی و  ای در شهرگرایی،  پایه توان تحولی اصولی و   را می 

 بـه  در این دوران شهر بـا توجـه      به مصادیق عینی بدل گشت،     که با تکیه بر مفاهیم ذهنی،     
خور سـلطنت خـویش از       ها برای بنا کردن پایتختی در     خواست آن  اقتدار حکومت صفوی و   

انـدازی   آبادانی نه از طریق دست     اما این رونق و     .آبادانی را به افزایشی برخوردار شد      رونق و 
ی شهری جدید در کنار شـهر قـدیم پدیـد آمـد تـا               در شهر کهن که از قرارگیری مجموعه      

  .برابر با لندن دانـسته اسـت       عهد صفوی را   اصفهان در  هانگرد فرانسوی، جایی که شاردن ج   
اروپـایی را    نیمـه  در عین حال این اولین باری است که ایرانیان وصف شـهرهای اروپـایی و              

 در خالل نبرد با نیروهای      بعضاً بازرگانان و  این امر از طریق ارتباط محدود سفرا و         .شنیدند
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این فرصت را فراهم     اقتدار ملی آرامش کشور،    ولت نیرومند و  عثمانی حاصل شد اما وجود د     
 هـضم کنـد و   های تمدن عصر خـویش را جـذب و  کرد که شهرسازی ایران بتواند دگرگونی   

 از لحـاظ زمـانی،     . شـود مـی رز این موضوع در شهر اصفهان دیـده         ی با نمونه خودی بسازد، 
های مختلف  نابسامانی گردید و دوران پس از صفویه که حاکمیت ملی در ایران دچار ضعف            

ی مدرن در غـرب از سـوی فالسـفه در           در ایران بروز کرد معاصر با دورانی است که اندیشه         
تشکیل دولـت متمرکـز      حاکمیت جدید در ایران و     حال طرح است انتهای این مقطع که با       

ه ی انقـالب کبیـر فرانـس      شود مصادف با طلیعـه    شروع می  )1200 تا 1165های  سال(قاجار  
داری مکـان اصـلی     نی آغاز دورانی که انقالب سـرمایه      یع ) میالدی 1789-1786های  سال(

شـود در  از این زمان شهر نماد مدرنیته می  و کندفتح می  یابد و می خویش یعنی شهر را باز    
ی شـهری  در قالب انقالب به تثبیت نقـش خـود در عرصـه         شناسد و  خود را می   یآن سوژه 

 دوران قاجار با توجه      .آفرینی او نه از نقش   ان نه از سوژه خبری هست و      پردازد اما در ایر   می
ی ایران با مظاهر حیات مـدرن   آغازین مواجههینقطه شرایط زمانی، های خاص و  به ویژگی 

در چنین شرایطی میـان       .شودهای مختلف می  ساز تقابل در عرصه    این مواجهه زمینه   ؛است
 این مقابله،   .گرددسر تقابل ایجاد می   رات درون یایجاد تغی  سر و عوامل ایجاد دگرگونی برون   

تفکرات فرهنگـی داخلـی شـکل        های اجتماعی خارجی و   رویی میان بینش   در بر مبنای رو  
 و ریـزد مـی ری از عالم وزندگی مطابق عـادت در هـم           خببی آن آسودگی خیال و     .گیردمی

نمـایش ایـن تعـارض        .کندگیر می ی جدیدی در  ی مردم را با مسئله    ای عامه چنین مواجهه 
    روسـتا بـروز      جهان قدیم در قالب تقابـل میـان شـهر جدیـد ایرانـی و                و میان جهان جدید  

شهر کهن که در ارتباطی چند سویه با روستاهای تحت نفوذ خود بود اکنون مرکز         .کندمی
  .شـود  مـی ی خـارجی سـرمایه  ثر از شرایط ورود گردش کاال و     حکومتی متأ  تجاری و  اداری،

نیـز از    قفقـاز و   های جدید در کار معماری از طریـق روسـیه و          سلیقه رات،یهمراه با این تغی   
ثیر معمـاری کالسـیک     أهای جدید تحت ت   این سلیقه  کند،طریق بوشهر در ایران رسوخ می     

  ایـران  یوارد جامعـه  )1212-1250(دنیای غرب و چندی پس از حکومـت فتحعلـی شـاه             
    پاسـخگوی تحـصیل علـوم جدیـد         1268سیس دارالفنـون در سـال       أن ت پس از آ  . گرددمی
امـا    .پردازدی خود به تربیت مهندسین معمار به معنای مدرن می         در اولین دوره   شود و می

رات عمـده در ایـن   یـ عهد ناصری بارزترین مقطع دوران شهرسازی غرب در ایران اسـت تغی       
  ).276-281: 1386 مقدم،جابری( درآمددوران در پایتخت قاجار یعنی تهران به نمایش 



   تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان

 

59

سـاخت کالبـدی    یـر شـکل در بافـت و      یتغ حکومت پهلوی در شروع خویش دخالت و      
برای اولین بار     ).159: 1390حبیبی،( دهدفضائی شهر اهواز را در دستور کار خود قرار می         

را نه  سازمان شهر    شود که چهره و   آن می  شهرنشینی کشور دولت بر    در تاریخ شهرگرایی و   
 حبیبـی، ( تغییـری برونـی دگرگـون سـازد        بر مبنای تفکر وتحول درونی بلکه بر اندیـشه و         

سـازمان   به خوبی روشن است که در این اندیـشه مفـاهیم تحـول تـاریخی،            ).  161: 1390
ابینی در   بینـ  رات ماهوی و  ینبود تغی  جاری و  تولید کهن و   ی زیست و  هاشیوه فضایی بومی، 

ـ سازمان اقتصادی می کـه  هم روشـن اسـت کـه هنگـا     باز معناست وکشور بی ماعی و اجت 
ای کالبدی کهن تـا چـه انـدازه    ـ  یای گردد، سازمان فضایدولت خود مشوق چنین اندیشه

در  بـرخالف سـنت شهرسـازی کـشور نـه در بـرون و               .تواند مورد دگرگونی واقع شـود     می
 بـه همـین   شـود؛   البدی واقع می  ییرات ک تغ بلکه از درون مورد دگرگونی و      فراسوی دیوارها، 
 اولـین   . شـود ای جامع در نظر گرفتـه نمـی       خالف گذشته برای شهر نقشه    دلیل است که بر   

  .را به خود اختصاص داد    »  هانقشه خیابان  « عنوان   1309 دگرگونی تهران در سال      ینقشه
ب تـصوی   . نیـز همـین عنـوان را دارد        1310ی تهیه شده برای شهر همدان در سـال          نقشه

هـای کهـن     محملی مناسب بـرای مـداخالت سـنگین در بافـت           1309قانون بلدیه در سال     
اجـرای   به دنبـال تـصویب ایـن قـانون،          .آوردناکارا را فراهم می    شهری از این پس سنتی و     

شـود بـا    های کشور اجرا مـی     در تمامی شهر   گیرد و ها در دستور کار قرار می     ی خیابان نقشه
ای دچـار    سـازمان محلـه    شود، کهن ارتباطات از هم گسسته می      یاجرای این قانون شالوده   

ـ بازار بعنوان ستون فقرات اقتصادی گردد وآسیب جدی می فرهنگـی شـهر در     اجتماعی و 
هـای آن   های اقتصادی به کناره   ای از فعالیت  انتقال بخش عمده   مقابل حضور قوی خیابان و    

 کهن بافت شهر بلکه     یشالوده عنصر مکمل و  خیابان نه بعنوان      .بازدبرای همیشه رنگ می   
بازار بـا انتقـال بخـش اعظـم از            .شودکننده در شهر ظاهر می    یینتع بعنوان عنصر مسلط و   

 کاالهـای مـصرفی    ی اشـیاء زینتـی و     خـصوص در زمینـه    هـای اقتـصادی خـویش ب      فعالیت
کنـد  ن تغییـر مـی  ه تطور زمای از مکان خاص به مکانی که ب نوپردازانه به اولین انتقال فضای    

عنوان مکانی بـرای  خیابان ب   .گرددتبدیل می  » زمان بازار  «به   » مکان بازار  « زنددست می 
جایی اقشار فرادست  گسترش شهر جابه  نوپرداخته بنا به توسعه و     ی زینتی و  ی کاالها عرضه

وپرداخته ن خیابان زیبا و    .کنددورتر جای خود را عوض می      های دورتر و  دولتمند به مکان   و
دهـد  مطابق روزگاران فردا می    جای خود را به خیابان انباشته از کاالهای مصرفی و          امروزی،

ی کهـن بـازار دیگـر در مکـانی      خارج از پوسته. دهدخود به دگرگونی عملکرد تن در می    و
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ی فی از جنبـه مصر ی بازار کهن با تسلیم به کاالهای وارداتی وشبکه ماند وخاص باقی نمی  
بازار کهن بـرای     عملکرد،بی مصرف،بی ماند آکنده از فضاهای بسیار،    لیدی خویش باز می   تو

هایی فعال گیرد با وجود اینکه ممکن است هنوز بخشیادها جای می ها و همیشه در خاطره  
: 1390 حبیبـی، (های حیاتی خـود بازمانـده اسـت         در دل خود جای دهد ولی از فعالیت        را

 نقالب اسالمی شکلی از نوپردازی اجرا گردید که با حدود یـک دهـه             با وقوع ا    ).163-162
تبدیل شهر به نمادی از حماسه ادامه یافته و مداخله در شهر              ناشی از جنگ و    "شهرکشی"

 68هـای   سازندگی شهر و کالبد آن در سال        .رسدترین ممکن می  و اجزا و عناصر آن به کم      
 عناصـر شـهر بـا شـتاب و          ابعاد و اجزا و    ی همه به بعد که جامعه از جنگ رها شده بود، در         

عناصر اصلی شهری که قرار است       تر شروع شد و بازار بعنوان یکی از اجزا و         سرعت روزافزون 
  ).6: 1391همکاران،  قاسمی و( یر یافتیمحتوا تغ در شکل و نو شود،

  
  تعریف بازار

لغـت    . اسـت  کپوشـا  خوراک و  فروش کاال و   ، محل خرید و   VACARبازار در پهلوی    
دو راسـته از   . انـد  از پرتقالی گرفته شده و پرتقالیان نیز از ایرانیان گرفتـه  BAZARفرانسه

  متـشکل از   عموماً بازار  ).348: 1336 دهخدا، (پیوندندهای سیار در برابر یکدیگر می     کاند
دارای  وهـا را بـه هـم پیونـد داده            سقف آن  دو راسته دکان در مقابل یکدیگر است که غالباً        

 مدرسـه،  مسجد، چهارسوق، دربند، تیمچه، بناهایی از قبیل کاروانسرا،    ای است و  بافت ویژه 
: 1390بهمنی اورمـانی،   ایراندوست و ( آیدها از متعلقات آن به شمار می      آن مانند و آب انبار 

6.(  
  

  بازار کاشان
ای لگـه های استان اصفهان کـه در ج      شهر کاشان مرکز شهرستان کاشان از شهرستان      

: 1379 سـعیدیان،  (خـشک اسـت   معتـدل و  هـوای  دارای آب و  پهناور قرار گرفتـه و  نسبتاً
تـرین  جـذاب   این بازار یکـی از زیبـاترین و        ؛ بازار در مرکز این شهر قرار گرفته است         ).679

 ـ  تا بازار مـسگرها  الملک شروع شده ومیدان کمال ـ  بازارهای ایران است که از بازار پانخل
بـازار   شامل بـازار گـذر نـو،    و متصل به هم ادامه دارد ای و دولت به صورت زنجیره    یدروازه

 هـا تیمچـه و   ده. باشـد  بازار بزرگ و بـازار مـسگرها مـی   ها، بازار کفاش بازار بزازها،  زرگرها،
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هـا تعـدادی    عالوه بر آن    .اندروی یکدیگر ساخته شده    روبه اکثراً کاروانسرا در طرفین بازار و    
 یبازارچـه   ملـک،  یبازارچه  سردار، یبازارچه درب زنجیر،   رنگرزها، یرچه مانند بازارچه  بازا

نزدیـک هـر      در هر بازارچه و    معموالً  .گرددبا بازار متصل می   ...   ربانی و  یبازارچه ها،خیاط
   هـا اسـتفاده    انباری ساخته شده است کـه در گرمـای تابـستان، مـردم از آب آن               تیمچه آب 

نـو در بـازار وجـود دارد کـه باعـث             چند حمام تاریخی مانند حمام خان وگـذر         .دکردنمی
  .دیدنی آن است از آثار باستانی و آراستگی بازار است و عظمت و

  
  کاشان قدمت بازار پیشینه و
 بـر اسـاس شـواهد و قـرائن،          .قدمت این بازار سخن فـراوان اسـت        ی پیشینه و  درباره

 موجـود در    یتـرین کتیبـه   با توجه به قـدیمی     و رسدوقی می قدمت این بازار به دوران سلج     
ها واقـع در بـازار مـسگرها    ی بازار یعنی بیتی که بر درب چوبی بزرگ سرای زغالی          مجموعه

امـا محـراب ارزشـمند کاشـی        رسـد؛   هجری می  9قدمت این بازار به قرن       کاری شده، کنده
هجـری قمـری توسـط حـسن بـن           623 بازار که در سـال       یمسجد میرعماد واقع در میانه    

قدمت این بـازار بـه      سازد آن اینکه    برای ما آشکار می   حقیقتی دیگر را     عربشاه ساخته شده،  
ی برلین نگهداری   سنگ اکنون در بخش اسالمی موزه       این محراب گران    .رسدقرن هفتم می  

  .)101: 1390 آرانی،خانی(شود می
  

  اجزاء بازار کاشان
هـای  مکـان  های مختلفی تشکیل شـده اسـت و       قسمت جزاء و بازار تاریخی کاشان از ا    

 سـلیقه   خـارجی را از ایـن همـه هنـر و           دیدنی بسیار دارد که شگفتی گردشگران داخلی و       
 ترین اجزاء بازار کاشان که آثار تـاریخی ایـن مجموعـه نیـز محـسوب                برانگیخته است؛ مهم  

  :شوند عبارتند ازمی
جدیـد قـوای بازرگانـان کـه از     ت اسـتراحت و تیمچـه مکـانی بـود بـرای        :هاتیمچه -1

  .نمودنـد ی کاالهای خود به این شـهر مـسافرت مـی   معامله های مختلف برای تجارت و شهر
زیبـا بنـا     معمـاری اصـیل و     ای داشتند که با نهایت سـلیقه و       ها حالت بازارچه  برخی تیمچه 

  .رود بـه شـمار مـی      دیـدنی شـهر    کدام خود از آثار تاریخی و بسیار جالـب و          اند که هر  شده
  :های موجود در بازار تاریخی کاشان عبارتند ازتیمچه
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  صـباغ،  یتیمچـه  الرعایـا، ی وکیـل  تیمچـه  التجار،ی ملک مچه تی الدوله، امین یتیمچه
  . برقییتیمچه
ها که ها یا دکانرت است از مجموعه حجرهراسته بازار عبا): راسته بازارها( ها راسته-2

  :های بازار کاشان عبارتند ازهراست  .اندوچه یا راهرو قرار گرفتهدر دو سوی یک ک
  .بازار زرگرها ها، بازار کفاشبازار میانچال، بازار صباغ، بازار مسگرها، باال بازار،

  کاروانسراها -3
  

  بازار کاشان سایر اجزاء
ر نقـش   های دو کم باران کاشان از گذشته     ی خشک و  انبار در منطقه  آب :انبارهاآب -1
انبار وجود دارد کـه برخـی امـروزه دارای           آب 9در بازار کاشان      .حیاتی داشته است   عمده و 

 یانبار در مجموعـه   باشند ولی وجود این تعداد آب     برخی فاقد کاربری می    کاربری هستند و  
قلـب شـهر     ی حیاتی و  ها در مجموعه  تاریخی در بازار کاشان نشانگر اهمیت وجود آب انبار        

  :ها عبارتند ازاین آب انبار  .باشدمی
    انبـار درب زنجیـر،     آب دارکـوب معـروف بـه پانخـل،       ر  انباآب مسجد میرعماد،  انبارآب

انبار آب انبار حاج حسین صباغ،   آب انبار باال بازار معروف به سرای انبار،      انبار میانچال، آب  آب
  .انبار گذرنو آبی سلطانی،مدرسه
  :از باشد که عبارتند بقعه موجود می2عه در این مجمو: هابقعه -2
معروف به امـامزاده درب     ) ع( امامزاده ابوحارث حسن بن موسی بن حعفر         یبقعه -
  .زنجیر

 .معروف به شاه یلمان )ع(  امامزاده سلیمان بن موسی بن جعفریبقعه -
 تـرین و  در مجموعه تاریخی بازارکاشان چندین مسجد وجود دارد که مهم         : مساجد -3

 امـام   یمدرسـه  مـسجد و   -2؛  مسجد میدان یا میرعمـاد     -1 :ها عبارتند از  ترین آن خیتاری
  .)سلطانی( خمینی
در انتهــای بــازار مــسگرها نزدیــک بــازار بــزرگ، آســیابی توجــه : آســیاب ســنگی -4

این آسیاب سنگی با قدمت حـدود         .نمایدبازدیدکنندگان را به خود جلب می      گردشگران و 
سـال   35های سنتی کاشان اسـت کـه تـا          ابنظیرین آسی کم اترین و یکی از زیب    سال، 150

فعـال    ولی امـروزه دوبـاره آن را احیـا و          ؛پیش نیز فعال بوده ولی به مروز زمان تخریب شد         
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سـابیده و   .. .زردچوبه و  فلفل، زیره، های خوراکی از قبیل هل،    در این آسیاب دانه   .  اندنموده
  .گرددبه متقاضیان تقدیم می

  .زیبـا وجـود دارد   ی تاریخی بـازار کاشـان دو حمـام تـاریخی و    در مجموعه : حمام -5
  .حمام گذرنوحمام خان و 

  

  
   بازار کاشان:1ی نقشه

  )سازمان میراث فرهنگی کاشان: منبع(
  

  اثر مدرنیسم در بازار کاشان
ن بینیم که دومیکارکرد آنها می های اسالمی ودر یک بررسی اجمالی از بازارهای شهر  

بـه طـور خطـی       گیری شهرهای اسالمی بازار است که اطـراف مـسجد         عامل اصلی در شکل   
به میـان     هر شهر حداقل یک بازار بصورت خطی داشت که از دروازه آغاز و             ؛گرفتجای می 
 دیگر ییافت و گاه از یک دروازه تا دروازه   به امتداد مسجد جامع امتداد می      رسید و شهر می 

هـای اصـلی    ی آن بستگی به کارکرد    گیری عناصر بازار و روند توسعه       شکل  .یافتامتداد می 
های بـزرگ بـه علـت عملکردهـای         شهر و میزان رشد اقتصادی و جمعیت آن داشت و شهر          

 تجارت خارجی و نواحی پیرامون عناصری که در خدمت تجارت خـارجی             یمتنوع و توسعه  
بـدی بـازار بـرای پاسـخگویی بـه          کلی فضای کال   اند به بخش داخل اضافه شده و بطور       بوده
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به لحاظ اقتصادی هر صنفی مراتـب         .نیازهای جدید همواره در حال تغییر شکل بوده است        
صنف  های دیگر در آن راه نداشت و آن بازار بنا به آن    خاص خود را داشت که مشاغل صنف      

وجود اصناف مختلف در محورهای بازار با تـشکیالت صـنفی خـاص خـود                 .شدمشهور می 
همزیستی متعالی عناصر صنعت، هنر      ای پایدار مبتنی بر تنوع عملکردی و      حاکی از اندیشه  

اساس اهمیت اصناف از مرکز یعنی       بر  ).117: 1389همکاران،   رجبی و ( باشدتجارت می  و
اهمیـت صـنفی هـر     ی شهر نقـش تجـاری و    اساس سلسله مراتب تا دروازه     جنب مسجد بر  

 مـسگران و  فروشـان،  جـواهر  فروشـان، د یعنـی از بـازار شـمع    شویابی می قسمت بازار مکان  
  .ی چهارچوب ارائه شده استدر نزدیک دروازه...  آهنگران و

  
  ثیر مدرنیسم بر کارکرد بازار کاشان أت) الف

  بازار مسگرها
 صـنعت مـسگری سـیلک       ی ادامه ؛هاست که در کاشان رواج دارد     صنعت مسگری قرن  

صـنعت مـسگری در      ن باستان است که استفاده از مـس و        سیلک اولین شهر در جها     . است
    از  .ایـن صـنعت تـا بـه امـروز بـه دسـت هنرمنـدان کاشـانی ادامـه دارد                     آن رواج داشته و   

چرخ مسگری است که به تقلید از چرخ سفالگری          های مسگری در کاشان استفاده از     ویژگی
 فـوا کـه در      مادام دیوال   .موجب زیبایی ظروف مسی گردیده است      در سیلک ساخته شده و    

گر است از بازار مسگرها که در آن چهارصد صنعتی حاضر از کاشان دیدن کرده       اوایل سده 
در یک نقب طوالنی مشغول ساختن مس هستند بعنـوان یکـی از نقـاط تماشـایی مـشرق                   

بـه همـراه      .نامـد  کاشان را شهر مـسگرها مـی       لوتی جهانگرد فرانسوی،   پیر و زمین نام برد  
ری را باعـث    صنعت سـفیدگ   تمیز بودن آن،   نیاز به زیباسازی ظروف و      ظروف مسی  ساخت

یکی از آثـار بـه جـا مانـده از            گیرد،اندود کردن ظرف مسی انجام می     شد این کار که با قلع     
 اسـتفاده از    .اسـت  صنعت صنعتگران سیلک است که به هنرمنـدان کاشـان انتقـال یافتـه             

 پوسـتی و   هـای قلبـی،   نـاراحتی  اعـصاب،  ت عروق، مشکال خونی،ظروف مسی برای رفع کم    
 بـسیار رایـج و     ی گذشـته  ضد عفونی مناسب است به همین دلیل در چند دهـه           حتی برای 

 شـود و  آراستن منازل استفاده مـی      اما امروزه بیشتر از ظروف مسی برای تزئین و          .ثر بود مؤ
  . خود را نداردیاولیه مس دیگر آن رونق دیرین و

سـکونت مـردم      زیـست و   ی در ابتدا در خارج از شهر بنا شد تا با محلـه            بازار مسگرها 
 دولـت  یصدای آن اهالی را آزار ندهد اما اکنون بازار مسگرها از دروازه و فاصله داشته باشد  
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در آنجـا بـا      تا سه راهی بازار که معروف است به میدان سنگ ادامـه دارد و              گردد و آغاز می 
شـکوه خاصـی    این بازار در قدیم از رونق و  .پیونددبزرگ می کوچک به بازار    ییک محوطه 

  .های مسگری فراوانی وجود داشـت     مغازه  بزرگ، در دو طرف این داالن نسبتاً     . بود برخوردار
حتـی   گرفـت و  شـد هـم تعمیـرات الزم صـورت مـی          در این بازار ظروف مسی ساخته مـی       

البته در عهد صفویه     . شدنجام می ها توسط استادکاران ا   سفیدگری مس نیز در همان مغازه     
گـران ایـن    نیـز بـه دسـت صـنعت       ...  تنگ و  جام، بشقاب، ی ظروف نقره مانند سینی،    کلیه

در گذشته صدای چکش مسگران کاشان از ابتدای صبح هم زمان با       .شدصنعت ساخته می  
 و اددحیات این صنف را به همگان مژده مـی         طلوع آفتاب تا غروب در گوش شهر پیچیده و        

 شـد شـنیده نمـی    زیرا صدای او  ؛  توانست صحبت کند  ن صدا آنقدر زیاد بود که کسی نمی       ای
هـای   دیـگ  هـا، قنادی ها،تمام ظروف گالبگیری    .رسیدحتی صدای فریاد هم به گوش نمی      

ی اول قرن حاضر هم اهمیت ؛ بازار مسگری که تا نیمه   اندت مذهبی از مس ساخته شده     هیأ
سـفانه صـنعت   أامـا مت ؛ )20: 1382 نراقـی، ( ا از دسـت نـداده بـود      شهرت جهانی خـود ر     و

منـسجم آن نیـز      صـنعت بـزرگ و     به افول نهاد و     پهلوی رو  یمسگری کاشان از اوایل دوره    
هـای منفـصل   س و همچنـین دسـتگاه  مخصوص ذوب م   های بزرگ و  از کوره  پراکنده شد و  

زار مسگرهای کاشان اکنون به     با  .شدزنی روی ظروف مس اثری دیده نمی      قلم کاری و چرخ
در   .اسـت  مانـده  مشهور تنها نـامی بـاقی  از آن بازار با ابهت و یک بازار عادی تبدیل شده و  

ها فقط یک مسگر بـه همـراه        بازار کنونی فقط چند دکان مسگری وجود دارد که از بین آن           
 لوازم مـسی    ی فروشنده بقیه صرفاً   .پردازد تعمیر ظروف مسی می    پسر خود به سفیدگری و    

ظروف مـسی وسـایل دیگـر نیـز          هستند آن هم نه ظروف مسی صرف بلکه در کنار لوازم و           
ی شرق بازار از     بازار مسگرها در محدوده    . )103-110: 1390 آرانی،خانی( نمایندعرضه می 

این راسته بازار با فاصله از        .دروازه دولت تا میدان سنگ یا مسجد میرعماد واقع شده است          
  هـای بـازار شـهر شـناخته        تـرین راسـته    شهر در نزدیکی دروازه بعنوان یکی از پررونق        مرکز
یابی ایـن راسـته در ایـن        در مورد مکان    .است کردهشود زیرا که درآمد زیادی ایجاد می      می

ی آن بـرای سـاختن انـواع      ی مسگرها به نحوی است که کسبه      محدوده باید گفت که حرفه    
هـای مـسگری متفـاوت دارنـد در نتیجـه بـا             اج به ابزار و کوره    مختلف مصنوعات خود احتی   

گری یکدیگر این مشکل را برطرف      های مس تمرکز در یک محدوده با استفاده از ابزار و کوره         
های مختلـف تـاریخی     رونق بازار مسگرهای کاشان در دوره      ی اهمیت و   در زمینه  . کنندمی

  .باشـد شکوفایی و رونق این راسته مـی        و ی وسعت دهندهشواهد زیادی وجود دارد که نشان     
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 یا درگیر اصـناف مختلـف شـده اسـت          امروزه سراسر این راسته با ظروف چینی جایگزین و        
  ).76: 1386 زاده،حسن(
  

  راسته باال بازار
وجوش بـاال بـازار     ی راسته پر جنب   عماد تا مجتمع میانچال محدوده    بعد از مسجد میر   

های مختلفی نیز دارد که در این میان چنـد بـازار             کارکرد اشته و باشد که طول زیادی د    می
 اسـت در گذشـته نقـش ایـن راسـته          ها بر اهمیـت آن افـزوده      تیمچه ها و  کاروانسرا فرعی و 
  :باشدهای آن به ترتیب بدین شرح میبازارچه بوده و) رنگرزی(صباغی 

  
  ضرابخانه بازار

طـور کـه از      همـان  ؛باشـد مـی عماد  نه که موقعیت آن در جنب مسجد میر       ضرابخا بازار
  البتـه بـه رنگـرزی تغیـر نقـش داده     . شدهنامش پیداست در گذشته در آن ضرب سکه می        

ی شهر در   مرکز ضرابخانه  گوید محل و  نطنز می  نراقی در کتاب آثار تاریخی کاشان و        .است
 بخش باالی بازار نزدیک به مسجد میدان واقع گشته بود که هنوز هـم آن محوطـه بـه نـام      

  ).204: 1382 نراقی،(باشد ضرابخانه مشهور می
  

  بازار صباغ
 اکنون نیز بـه کـارکرد       ؛نقش رنگرزی داشته    در وسط بازار بزرگ واقع شده و       این بازار 
انبـار نزدیـک بازارچـه       منصوب به حاج حسین صباغ بـانی آب        این بازار   .دهدخود ادامه می  

 در  .هـای فـوق کـارکرد صـباغی دارد        نظیر بازارچه بانی که این بازار     ر بازار   نهایتاً باشد و می
فـروش    فـرش و   ی نقش خود را به محل اولیه      مجموع کل بازار بزرگ به شرایط حاضر اکثراً       

  .اختصاص دارد
  

  بازار میانچال
به لحاظ موقعیت این راسته در قسمت مرکزی بازار شهر واقع شده که با نگاهی فراتـر        

شکل فیزیکی مجتمع     .شودبافت قدیمی شهر مشخص می    حتی   بعنوان کانون اصلی بازار و    
های بازار به صورت خطی نیست بلکـه متـشکل از چنـد راسـته               میانچال مثل دیگر قسمت   

..  .الدوله بخـشی و   های امین  تیمچه ، میانچال یمدرسه مسجد و  متقاطع شطرنجی،  کوتاه و 
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اسـاس علـت وجـودی شـهر         توان گفت بر   تاریخ تکامل این مرکز می     یدر زمینه   .باشدمی
بعـد از ایـن     های تجاری این مجتمع در محل تالقی دو راه اصـلی شـکل گرفتـه و               یعنی راه 

در شرایط کنونی با تغییر مکانی نقش تجاری شهر      .تالقی بر گسترش خود ادامه داده است      
 های قدیم این مجتمع دیگر اهمیت تجـاری خـود را از دسـت داده و               از اهمیت افتادن راه    و
 با عملکردهـای مختلـف از       اکنون های اصلی خود بازمانده و    های آن از نقش   تیمچه ازارها و ب

 بازارهـای مختلـف   . شودفروشی اداره میفرش بزازی و  فروشی و پارچه فروشی و قبیل کفش 
غیره ضمن جدایی از عملکردهـای صـنفی خـود بـه             ها و های بازار کفاش  این مجتمع به نام   

  .دهندبه زوال خود ادامه می حیات روخاموش به  شکل سرد و
  

  هابازار کفاش
ها با جهتی عمود     بازار کفاش  . شود غربی بازار شروع می    ی میانچال قرینه  یبعد از گره  

جنوبی تجاری شهر شـکل گرفتـه    ـ  بر محور بازار که ذکر آن گذشت منطبق بر راه شمالی
نیز با عملکرد صنفی کفاشی دارای رونق  این بازار . است که تا زیارت درب زنجیر ادامه دارد

  .جواهرفروشی داده است های لوکس و امروزه نقش خود را به مغازه؛خاصی بوده
  

  بازار زرگرها
در امتداد اصلی بازار واقع شده که تا زیـارت شـاه             ها و بازار زرگرها عمود بر بازارکفاش    

ثری نقـش زرگـری      طور مـؤ   ین راسته کوتاه است ولی به     چه طول ا    اگر ؛یالن گسترش دارد  
  .خود را حفظ کرده است

  
  بازار گذرنو

در جهت غرب تا بریـدگی بافـت          این بازار از زیارت شاه یالن شروع شده و         یمحدوده
هـای   این قسمت رونق خاصی مثل دیگر راسته       ؛رودار یعنی یعنی خیابان افضل پیش می      باز

 یمدرسـه  حمـام گـذر نـو و    ه یـالن، بازارچه شـا  انبار و عناصری چون آب قبلی را نداشته و   
ای از اصـناف مختلـف بـه صـورت     از نظر کارکردی مجموعه  .سلطان در آن واقع شده است 

 یبعد از بریدگی بازار در خیابان بابا افـضل بازارچـه     .ناهمگون گرد هم آمده است     متفرق و 
د خاصی نداشـته    اکنون این قسمت عملکر     .ترین قسمت بازار قرار دارد    پانخل یعنی انتهایی  

  ).77-79: 1386 زاده،حسن( از مدار تجاری شهر خارج است و
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  ثیر مدرنیسم بر کالبد بازار کاشان أت) ب
 اقتصادی شـهر بـه شـمار        یبازار بعنوان ستون فقرات بافت تاریخی شهر و قلب تپنده         

 در جریــان  .رود کــه از جنــوب غــرب بــه طــرف شــمال شــرق گــسترش یافتــه اســت مــی
های اباذر و باباافـضل قطـع شـده            معاصر دو سر بازار توسط خیابان      یهای دوره   کشی  خیابان
 هـای اقتـصادی در      عملکـرد  یبه لحاظ عملکـردی و بـه جهـت گـسترش و توسـعه              . است

های اطراف و همچنین به دلیل فرسودگی کالبدی روزافزون بازار به مـرور                خیابان یحاشیه
هـای    ریـزی   تواند تأثیر چشمگیری در برنامـه       ن خود می  شود که ای    از اهمیت بازار کاسته می    

باشد   دیگر در مورد بازار، فضاهای جانبی و خدماتی مجاور آن می    ینکته  .بافت داشته باشد  
که تأثیر فرسودگی کالبدی بر روی آنها مشاهده شده و سبب افت کیفیت عملکـردی آنهـا                 

 خدمات به بـازار بـر عهـده    ی ارائه  در حالی که این فضاها نقش حائز اهمیتی در         ؛شده است 
 تخریبـی   ی بازار از لحاظ کالبدی دارای فرسودگی بسیار و ابنیه         یدیگر آن که محله     .دارند

باشد که این مسئله خود نیز بر جریان جذب جمعیت به سـوی بـازار تأثیرگـذار                   فراوانی می 
بـرای حفـظ     . ر تأثیرگذار اسـت   رو توجه به بازار بر بافت و نهایتاً بر کل شه          از این  . باشد  می

 تهیه شده است که عمل به آنها سبب حفـظ وضـع موجـود از     1335بازار ضوابطی در سال     
  .باشد و از لحاظ عملکردی نیز به بازنگری و وضع قوانین جدید نیاز دارد لحاظ کالبدی می

  : عبارتند از1335ضوابط تهیه شده در سال 
  

  بازارهاضوابط راسته
هایی  های اصلی به همان صورت قدیمی حفظ و سقف  مسیر بازار سقفدر تمام طول -

  . خود خارج شده به صورت اولیه بازگردانیده شودیکه از صورت اولیه
های برق که از زیر سقف بازار در معرض دید قرار گرفتـه برداشـته شـده و بـه                       کابل -

  .صورت غیر نمایان از کف عبور نماید
بازارها را بنماید   ر کلی عواملی که باعث اشغال فضاهای راسته        تابلوها و به طو    ی کلیه -

 .باید برداشته شود
بازار ممنوع بوده و برای نـصب هـر نـوع تأسیـسات             نصب کولر و کانال آن در راسته       -

بایستی محل مناسبی به صورتی که مرئی نباشد با راهنمـایی دفتـر فنـی سـازمان میـراث                   
  .فرهنگی کاشان در نظر گرفته شود

  .ه سنگ فرش شوددکف بازار تماماً به صورت نر -
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بازارها به وجـود آمـده در       های الحاقی و دخل و تصرفاتی که در فضای راسته            قسمت -
  .موقع مقتضی برداشته شود

  
 )دو طرف کانال بازار(های اطراف بازارها  ضوابط مغازه

 آن در بـازار موجـود       هـای   ها باید به فرم اولیه و از نوع چوب که نمونه            درب و پنجره   -
  .است اجرا شود

انـد بایـد بـا نظـر      هایی که پایه و دیوارها را نـازک کـرده          در تمام طول مسیر قسمت     -
  . میراث فرهنگی به ابعاد سابق برگردانیده شودیاداره

ها به وجـود آمـده بایـد در موقـع مقتـضی بـه           دخل و تصرفاتی که در مغازه      یکلیه -
 .ودحالت اولیه برگردانیده ش

توان با باز نمودن قسمتی       های بازار می    تر در مغازه   به منظور استفاده از فضایی وسیع      -
ها بدون آنکه در هیئت و فرم قدیمی بازار دخل و تصرفی شود و با نظر                  ها و تیغه    از درگاهی 

  .باشد کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بالمانع می
 .باشد سرداب، زیرزمین و نظایر آن ممنوع می ساختن بالکن مغازه، حفر گودال، -
هـای    االمکان از دورترین قسمت پایـه        محل عبور تأسیسات از هر قبیل بایستی حتی        -

 .اصلی بنا باشد جرزهای 
انـد و سـرویس    ها و سراها و کاروانسراهایی که در مجموعه بـازار قـرار گرفتـه          کارگاه -
 .شوند ب می بازار بوده و جزء اصلی بازار محسویدهنده
انـد بایـستی در موقـع      خـود خـارج گـشته   یهایی که از حالـت اولیـه      درب و پنجره   -

  .های قدیمی از جنس چوب اجرا شود تعمیرات طبق نمونه
اند بایستی در موقع تعمیرات در ارتفاع اصلی و  های قوسی که تغییر شکل داده   سقف -

  .به صورت اولیه درآید
هـایی کـه بـه        قدیمی احداث شده و همچنین قـسمت      هایی که در فضای باز         قسمت -

 .بنای قدیمی اضافه شده باید برداشته شود
  

  حریم بازار
هـای مخروبـه و نوبنیـاد و نامتناسـب بـا بافـت قـدیمی واقـع در                      تجدید سـاختمان   -

حدفاصل خط بیرونی حریم و خط بیرونی مجموعه بازار مجـاز بـوده مـشروط بـر ایـن کـه                     
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ی مجاور داخل بافت باشد و حداکثر ارتفاع در ایـن قـسمت چهـار               هماهنگ با بناهای قدیم   
  .متر از معبر عمومی مربوط به خود خواهد بود

ــضل ســاختمان - ــاذر و بابااف ــان اب ــای جدیداالحــداث در مجــاور    در طــرفین خیاب ه
های قدیمی وجود دارند که باید به تدریج و به موقع خود به صورت اصل درآینـد                   ساختمان

نقاط که در آن طرف خط حریم قرار دارند مشمول ضوابط و شرایط مندرج در               رقبات سایر   
  . حریم و بافت است

های ساختمانی از طرف شهرداری منوط به تصویب کارشناسان سازمان             صدور پروانه  -
 .میراث فرهنگی خواهد بود

د پـذیر خواهـ    تعمیرات بازار زیر نظر دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی انجام          ی کلیه -
 )325: 1390 طرح جامع شهر کاشان،( بود

  
   حریم بازار:2ی نقشه

  )شهرداری کاشان :منبع(
  

  ثیر آن بر روی سازمان فضایی شهر کاشانأت بازار در دوران جدید و
 انـدامی و    تـوان تمرکزگـرا، تـک        تاریخی شهر کاشـان را مـی       یسازمان فضایی گذشته  

  : زمان عبارتند ازعناصر ساختاری این سا . ای تشخیص داد هسته
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 اقتـصادی شـهر و      یبازار و مراکز خدماتی پیرامونی آن بعنـوان مرکـز و قلـب تپنـده              
گیـرد کـه ایـن مربـع          های اطراف بازار، مربعی شکل مـی        مسجد جامع که با احداث خیابان     

اند و تمامی نیروهای اجتمـاعی،        داده  بندی اصلی شهر را شکل می      تجاری و استخوان   یپهنه
 ایـن انـدام   . گیری کرده اسـت ، سیاسی و فضایی را به سمت خود متمرکز و جهت       اقتصادی

کنون هم از قدرت زیادی برخوردار بوده و سازمان فضایی شهر را تحت یکپارچه و متمرکز تا
 برخالف سازمان فضایی تمرکزگرای تاریخی کاشان، سازمان فضایی          .تأثیر خود گرفته است   

 شـعاعی در  یشان به سمت نوعی واگرایی از مرکـز و توسـعه         و روندها و گرایشات معاصر کا     
شهری تمایل یافتـه اسـت کـه منجـر بـه سـازمان سـاختاری کـامالً              اطراف محورهای برون  

 اصـلی  بنـدی استخوان به متعلق هایمجموعه داشتن قرار . پراکنده و مرکز گریز شده است     
 شـهر  بیرون از را آنها به رسیدست شهر، هایدروازه به اصلی منتهی  مسیرهای کنار در شهر

 هـای مجموعـه  به متعدد هایراسته توسط شهر، مختلف نقاط از  .سازدمی میسر سهولت با
 بنـدی اسـتخوان ی  اولیه عناصر بین  ارتباط  .دارد وجود دسترسی اصلی شهر  بندیاستخوان

 شـهر  لیاص عناصر بین  .شودمی تأمین اصلی هایراه از ایبسته توسط سیستم  شهر اصلی
 برقـرار  ارتبـاط  شهر، اصلی بندیاستخوان عناصر از دیگر یک عنصر  یعنی بازارراسته توسط

 از برخـی   در  .اسـت  ارتباطی و تجاری مهم نقش دو عنصر با  یک بازار حقیقت  در  .شودمی
 ارتبـاط  )میـادین (بازشـهری    فـضای  طریق از متعدد بین عناصر  شده، احداث هایمجموعه

  .است داشته وجود
  

  
  ی تجاری و مرکزی شهر کاشانپهنه :3ی نقشه

  )شهرداری کاشان: منبع(
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  گیرینتیجه
بازار سنتی یکـی    .باشدترین ارکان سنتی شهرهای قدیمی ایرانی می     بازار یکی از مهم   

بازار به   .های اجتماعی بوده است عمومی محل تعاملیاز فضاهایی است که به مثابه عرصه   
    امـروزه    .هـا بـوده اسـت     خـانواده  گـذار مـردم و     ی، محـل گـشت و      عمـوم  یعنوان عرصـه  

با این تفاوت کـه       .اند را تا حدود زیادی بر عهده گرفته       های تجاری جدید این نقش    مجتمع
های دارد ولی مجموعه  گردی در آن امکان ن    شب بازار سنتی ساعات کار محدودتری داشته و      

   از کـار بازگـشته فـراهم       ی شـهروندان خـسته و     گردی را برا  ی شب وقت زمینه جدید تا دیر  
کاالهـا   عالوه بر این بازارهای سنتی اصراری بر به نمایش گذاشـتن محـصوالت و               .آوردمی

  .ها استوار است  فروشگاه ها و های تجاری بر نمایشی کردن مغازه     نداشتند اما ساختار مجتمع   
دیده  ای تجاری، محل دیدن و  ه مسیرهای دسترسی در مجموعه    به همین دلیل کریدورها و    

؛پـس از ورود    )10: 1391همکـاران،    قاسـمی و   (هاسـت همه چیز از کاال تا فرهنگ      شدن و 
بازار بعنوان قطب اقتصادی شـهر قطعـه قطعـه     و توجهی به بازار آغاز شد   تفکر مدرنیسم بی  

 رکـود   همچنین بازار بـا    و های خیابانی یا پاساژهای غربی ظاهر گردید      بصورت مغازه  شده و 
اوژن فالندن کـه در   ای که به گونه؛هاستای از همین بازار  ار کاشان نمونه  باز مواجه گشت و  

 از ایران دیدن    شاهدر زمان حکومت فتحعلی    و ) هجری شمسی  1119( میالدی   1640سال  
بـافی  های بـزرگ پارچـه    های انگلیسی کارخانه  واردات پارچه « :نویسدکرده است؛ چنین می   

 با توجه به مطالعات صورت گرفته در  ).117: 1390 حبیبی،( »یان برده است کاشان را از م   
تفکـر   معماری آن بر اساس مقتضیات اقلیمـی و ایـدئولوژی و           نیز شکل بازار اجزاء و     کاشان
گرایی یا مدرنیتـه    های اخیر تفکر تجدد    در سال   .های منطقه ایجاد شده است    سنت دینی و 

هـای صـنفی بـه سـمت        وج برخـی از اصـناف از راسـته        خر سبب بهم خوردن بازار سنتی و     
چیدمان بازار به شکل جدید تغییر کرده است   نوع آرایش و   ها شده است و    پاساژ ها و خیابان

باشـد در شـرایط     های خیابانی بیش از بـازار مـی       مغازه گرایش جوانان به خرید از پاساژها و      
 بـا ایـن      .شـود ازار کاشان توجه می   ی اقتصادی ب  های تاریخی تا جنبه   فعلی بیشتر به جنبه     

باشـد بطـوری کـه هـم        روستاییان مـی    خریداران سنتی و   یحال بازار هنوز هم مورد توجه     
  .کننداکنون نیز در ایام عید تعداد زیادی برای خرید به این بازارها مراجعه می
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  :منابعفهرست 
  کالبـدی بـازار سـنتی در       تحوالت". )1390( آرمان بهمنی اورامانی،  و   کیومرث ایراندوست،

 ـ   مطالعات شهر ایرانـی یفصلنامه ،")کرمانشاه شهر بازار :ی موردیمطالعه( شهرهای ایران
  .5ی اسالمی، شماره

  .نشر طرح نو  فرهاد پورمراد،یترجمه ، مدرنیتهیتجربه). 1379 (مارشال برمن،
کید بـر   أشهر با ت    و پست مدرنیسم ". )1392(  حسن محمد ضیاء توانا،  حسین و    پور،پارسی

سال چهـارم،    ریزی شهری، برنامه  پژوهش و  یمجله ،"ریزی شهری های برنامه طرح الگوها و 
  .13 یشماره
  . شهر و مدرنیته، انشارات فرهنگستان هنر، چاپ دوم.)1386(مقدم، هادی جابری
لبـدی  سـیمای کا   و حلیلی تاریخی از مفهوم شهر     از شار تا شهر،ت   ). تابی (محسن حبیبی،

  .چاپ یازدهم انتشارات دانشگاه تهران، ثر،أت آن تفکر و
  معمـاری،  یدانشکده  کارشناسی، یپایانامه،  معرفی بازار کاشان  ). 1386(مهدی   زاده،حسن

  .دانشگاه کاشان
  .چاپ اول همگام با هستی، هنر، کاشان مهد تمدن و). 1390 (فاطمه آرانی،خانی

  .انتشارات مجلس شورای ملی هخدا،فرهنگ د. )1336( اکبرعلی دهخدا،
 ،"هـای پایـدار   بازارهـای ایرانـی تجـسم اندیـشه       " ).1388 ( سفاهین، افشین  رجبی، آزیتا و  

  .11 ی جغرافیا، شمارهیفصلنامه
ریـزی راهبـردی بـرای      برنامـه ". )1391( بهزاد رنجبرنیا، و   جابر زاده،علی علی؛   آبادی،زنگی
 یفـصلنامه  ،")بـازار سـنتی تبریـز     : ی مـوردی  طالعـه م( دهی بازارهای سـنتی ایـران     سامان

  .7 یشماره اسالمی، ـ مطالعات شهر ایرانی
  .چاپ اول زندگی، انتشارات علم و شناخت شهرهای ایران،. )1379( عبدالحسین سعیدیان،

  فرهنگ فارسی امروز،.)1373( نسترن حکمی، و   نسرین حکمی، غالمحسین،صدری افشار؛   
  .چاپ دوم

   . مهندسین مشاور نقش جهان، اسفند).1389 (شهر کاشان )جامع(عمران   وطرح توسعه
پیامد نـوپردازی در سـازمان   " ).1391 (نژاد، حسین احمد و حاتمی   پوراحمد،قاسمی، ایرج؛   

  .10ی  اسالمی، شماره ـ مطالعات شهر ایرانیی، فصلنامه"عملکرد بازار تهران فضایی و
 چـاپ و    یسـسه ؤمهـای کاشـان و نطنـز،         شهرسـتان   آثـار تـاریخی    .)1382(نراقی، حسن   

  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
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نقش ساختاری قومی در دو قطبی شدن مراکـز         ". )1389(بهایی، مریم    و میر  نظریان، اصغر 
  .9ی  آمایش محیط، شمارهیمجله ،"شهر زاهدان) بازار(تجاری 
  .تهران رات نقش جهان،انتشا مدرنیسم، مدرنیته و. )1380( علیحسین نوذری،
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


