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دلیل ارتباط با بازار کاشان و وجود بقعۀ میرنشانه و آرامگاه محتشم مورد  به ها  محلۀ پاقپان طی سال 
هاي تاریخی دچار دگرگونی و تحول شده است؛  مانند سایر محله توجه بوده است. امروزه، این محله به 

سازهاي جدید و توسعۀ شهر حادث  و دالیل مختلفی نظیر احداث خیابان محتشم و ساخت تحوالتی که به 
ن پاسخ  اند. لذا این مقاله در پی یافت ها و شکل اصیل این محلۀ تاریخی آسیب وارد کرده و به ویژگی شده  

اند؟ این تحوالت چگونه  یادشده چه تحوالتی در محلۀ پاقپان ایجاد کرده   ست: رخدادهاي ها این پرسش 
اند؟ روش پژوهش  ر گذاشته اند و درنهایت بر اصالت آن تأثی به کالبد و کارکرد این محله آسیب وارد آورده 

اي و مطالعات میدانی استفاده شده  تحلیلی و براي دستیابی به اطالعات از منابع کتابخانه حاضر توصیفی 
هاي محلۀ پاقپان و نمایش تأثیرات مخربی است که تحوالت  است. هدف این پژوهش نیز شناخت ویژگی 

گرفته در این مقاله براي شناخت و  هاي صورت اند. بررسی برنامۀ شهري بر اصالت این محله گذاشته بی 
ویژگی آسیب  گرفته شناسی  شکل  واشنگتن  منشور  براساس  پاقپان  محلۀ  می هاي  نشان  و  دهند  اند 
با وضع موجود متحمل  مقایسه شناسایی هستند، در هاي این محله که از آخرین شکل اصیل آن قابل ویژگی 

و آسیب  تغییرات  از طرفی هایی شده چه  ویژگی   اند.  پاقپان  محلۀ  اصالت  ارزیابی  این محله  براي  هاي 
دهند  اند. نتایج این پژوهش نشان می آنتونیو نیز مورد داوري قرار گرفته به سند نارا و بیانیۀ سن باتوجه 

که اصالت محلۀ پاقپان بیشتر در محدودة شمالی این محله آسیب دیده است. همچنین، مطالعه روي  
دهد که امروزه نزدیک نیمی از کالبد اصیل آن از بین رفته است.  محله نشان می هاي این  مساحت تخریب 

صورت مخروبه و بدون کاربري رها  هایی از آن به این موضوع بر کارکرد محله نیز تأثیر گذاشته و قسمت 
اخت  هاي اصیل محلۀ پاقپان منجر و شن رفتن کامل ویژگی میان رسان به از اند. ادامۀ این روند آسیب شده 

 . و خوانش شکل اصیل آن از شرایط موجود نیز غیرممکن خواهد شد 
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The Paghapan neighborhood has been considered important over the years due 
to its connection with the Bazaar of Kashan, Mir Neshaneh tomb, and Mohtasham-
e Kashan's tomb. This neighborhood, like other historic neighborhoods, has been 
modfied. These changes have occurred for various reasons, such as the construction 
of Mohtasham Street, new buildings, and its development. This article seeks to find 
the answers to the questions of what changes these events have caused in the 
Paghapan neighborhood; and how these changes have damaged this neighborhood's 
fabric and function and ultimately affected its Authenticity. The method in the 
present study is descriptive-analytical, using library resources and field studies to 
obtain data needed. This study aims to identify the Paghapan neighborhood's 
characteristics and show the destructive effects of unplanned urban developments 
on this neighborhood's originality. The method ameliorated in this article to 
identify the Paghapan neighborhood characteristics are based on the Washington 
Charter and determines that this neighborhood's characteristics, which can be 
identified from its last original form, have changed compared to the current 
situation. On the other hand, to evaluate the Paghapan neighborhood's Authenticity, 
this neighborhood's characteristics have been judged based on the Nara document  
and the declaration of San Antonio. The results of this study showed that the 
originality of Paghapan neighborhood is mostly damaged in the northern part of 
this neighborhood, and also the studying the destruction area in this neighborhood 
shows that today about half of its original body has been destroyed. This has also 
affected the neighborhood's functioning, and parts of it have been left in ruins and 
without use. Continuation of this harmful process will lead to the complete 
disappearance of the original features of the Paghapan neighborhood, and it will be 
impossible to recognize its original form from the existing conditions. 
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 مقدمه 
هایی  هاي کاشان است که مانند محله پاقپان ازجمله محله 

میدان  پنجه نظیر  و  طمقاچی کهنه  و  بافت  شاه  از  بخشی  ها 
شود. وجود عناصر شاخص و  تاریخی این شهر محسوب می 

محله دانه  و  بازار  به  نزدیکی  و  ارزشمند  س هاي  رپله،  هاي 
یالن و کلهر به این محدودة شهري اهمیتی  عمارت، درب پشت 

این محله   تاریخی و فرهنگی  از عناصر  ویژه بخشیده است. 
آرامگاه می  میرنشانه،  بقعۀ  به  و  توان  کاشانی  محتشم  هاي 

انبارهاي پاقپان و محتشم و برخی  میرابوالقاسم کاشانی، آب 
و حدادپور اشاره  هاي تاریخی نظیر نوبختی و مدرسیان  خانه 

و   رنگرزان  و  پاقپان  تاریخی  گذرهاي  کرد. همچنین، وجود 
محتشم به اعتبار و ارزش این محله افزوده است؛ اما آنچه در  

هایی است که محله با گذشت  این میان اهمیت دارد، آسیب 
هایی از  ها مواجه شده است. درواقع، اگرچه بخش زمان با آن 

توجهی حفظ شده است، عواملی  بافت این محدوده تا حد قابل 
ساخت  و  محتشم  خیابان  ساخت  و  مانند  جدید  وسازهاي 

پاقپان   محلۀ  کارکرد  و  کالبد  و  ساختار  به  شهري  توسعۀ 
اي از  نتیجه، بخش گسترده اند. در هاي زیادي وارد کرده آسیب 
هاي این محلۀ تاریخی از بین رفته و درك شکل اصیل  ارزش 

رسد که با  نظر می رو است. به وبه هاي بسیاري ر آن با دشواري 
جز چند بناي تاریخی  زودي به رسان به تداوم این جریان آسیب 

این مسئله درمورد   ماند.  نخواهد  باقی  پاقپان  از محلۀ  اثري 
هاي تاریخی شهري  ها و محدوده هاي وسیعی از محله بخش 

اند و  ها یا رها شده گونه محدوده   دادن است. این در حال رخ 
برنامه آسیب   درمعرض  یا  هستند  جدي  توسعۀ  هاي  هاي 

ها در حال انجام است. در هر  مسکن و بهسازي محیطی در آن 
هاي واردآمده گسترده باشند و  دو مورد ممکن است آسیب 

خصوصیات محدودة شهريِ تاریخی و اصالت آن را مخدوش  
شهري   محدودة  در  اصالت  ارزیابی  پی  در  مقاله  این  کنند. 

تاریخی   و  و  مشخص  مطالعه  بر  پاسخ  یافتن  براي  و  است 
تر،  طور دقیق شناسی محلۀ پاقپان متمرکز خواهد بود. به آسیب 

ها است: رخدادهایی نظیر  مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش 
خیابان  توسعۀ    احداث  و  جدید  بناهاي  ساخت  و  محتشم 

شهرِي درون و بیرون محدودة تاریخی چه تحوالتی در محلۀ  

ایجا  کرده پاقپان  را  د  محله  این  چگونه  تحوالت  این  اند؟ 
اند و درنهایت چگونه بر اصالت آن  درمعرض آسیب قرار داده 

 . اند؟ تأثیر گذاشته 
 

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ   

در  اصالت  ارزیابی  و  پاقپان  محلۀ  درمورد  مطالعه 
در  محدوده نیست.  گسترده  چندان  تاریخی  شهري  هاي 

به  پاقپان  محلۀ  از  پژوهشی  یکی  محلۀ عنوان  زیرمحالت 
است   شده  بررسی  اراضی  کاربري  و  مطالعه  محتشم 

)Heydari Sureshjani & Mohammadi, 2016 برخی  .(
به ویژگی پاقپان  محلۀ  تحوالت  و  طی  ها  و  اجمالی  طور 

 ,Eslami, Taleeاند (تري بررسی شده مطالعۀ پهنۀ وسیع

& Rahi, 2014 شکل برخی ).  نقش  و  کاشان  گیري 
جمله پاقپان موضوع برخی مطالعات بوده و  هاي آن ازمحله

ازجمله جایگاه آن در سیر تحول تاریخی شهر بررسی شده  
). در مطالعۀ دیگري دربارة Birashk, 1997A; 2020است (

راه و  کاشان  شهري  بافت  که  موضوع  مسیر  همین  و  ها 
شدهقنات تفسیر  و  مطالعه  بهها  پاقپان  محلۀ  واسطۀ اند، 

ر جنوب بازار مورد توجه واقع شده  محل قرارگیري خود د
اي دیگر جایگاه محدودة ). در مطالعه Neglia, 2018است (

وسیع  در شهري  دارد،  قرار  آن  در  پاقپان  محلۀ  که  تري 
اخیر  دهۀ  هشت  تقریباً  طول  در  کاشان  شهري  ساخت 

کند که محدودة مطالعه شده است. این مطالعه روشن می 
هاي پیرامون منزوي انواسطۀ ساخت خیابمحلۀ پاقپان به 

هاي شهر را از دست شده و ارتباط وسیع خود با سایر بخش
(  داده تاریخی Jayhani & Shafiei, 2019است  بافت   .(

محله برخی  و  سلطان  کاشان  محلۀ  ازجمله  آن  هاي 
آسیب  و  مطالعه  موضوع  است  میراحمد  بوده  شناسی 

)Jayhani, Arzani, & Mohammad Qoli Beik, 2015  .(
زدایی از مچنین، سیر تحوالت بافت و تأثیر آن بر خاطرهه

) و Fadaee Nejad & Karampour, 2006هاي کهن (بافت 
حمل تکنولوژي  کالبدي نقش  بافت  بر  شهري  ونقل 

(محله معاصر  دوران  در  تاریخی   & Hassanzadehهاي 

Sultanzadeh, 2016اند.  ) مطالعه شده 
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شهري بر اصالت  پژوهش در باب بررسی تأثیر تحوالت  
شمار است. براي نمونه در یکی از  هاي تاریخی نیز کم محدوده 

  از   بافت   اصالت   مفهوم   ها جایگاه اصالت در مرمت بافت و مقاله 
 ,Masoud(   است   قرار گرفته   بررسی   مورد   مختلفی   هاي دیدگاه 

Hojat & Nasekhian 2012 ( هاي  . در پژوهشی دیگر مؤلفه
در   اصالت  و  بازشناسی  اسناد  و  فرهنگی  میراث  حفاظت 

بین کنوانسیون  دیدگاه هاي  و  سو  یک  از  هاي  المللی 
نظران از دیگر سو براي شناخت و تعیین وجوه و ابعاد  صاحب 

 & Fadaee Nejadاند ( اصلی اصالت مورد بررسی قرار گرفته 

Eshrati, 2015 .( 
 

 روش پژوهش   
توصیفی  روش  براساس  پژوهش  انجام شده  این  تحلیلی 

اي نظیر  آوري اطالعات نیز از منابع کتابخانه است. براي جمع 
ها، اسناد و مدارك بهره گرفته شده است. براي  ها، مقاله کتاب 

افزایش دقت و تکمیل اطالعات، مطالعات میدانی و برداشت  
درك   براي  است.  گرفته  صورت  نیز  محله  مستندسازي  و 

آسیب  و  تحوالت  ویژگی صحیح  که  م هایی  اصیل  حلۀ  هاي 
ترین  ها مواجه شده است، نیاز به بررسی قدیمی پاقپان با آن 

نمایش   را  محله  این  اصیل  شکل  آخرین  که  بود  تصاویري 
در می  نقشه دهند.  سال  نتیجه،  هوایی  تصاویر  روي  از  هایی 

شده   1335 نقشه تهیه  با  تا  به اند  امروزي  هنگام هاي  شدة 
شده  اي انجام ه ها و مقایسه مقایسه شوند. مبناي مستندسازي 

 ) شهري  حفاظت  است.  Washington, 1987منشور   (
ها بر اصالت محله براساس  درنهایت، تأثیر این تحوالت و آسیب 

تدوین  نظرِي  باتوجه مبانی  و  بیانیۀ  شده  و  نارا  سند  به 
 اند.  آنتونیو مورد تحلیل و داوري و ارزیابی قرار گرفته سن 

 مبانی نظري 
محدوده  اصالت  تا موضوع  اولین هاي  در  ریخی  بار 

محدوده توصیه  امروزي  نقش  و  حراست  تاریخی  نامۀ  هاي 
 )Nairobi, 1976  اصول کلی این    4) مطرح شده است. در بند

هاي تاریخی و محیط  نامه، اشاره شده است که محدوده توصیه 
به آن  باید  آسیب ها  انواع  درمقابل  فعاالنه  خصوصاً  طور  ها، 

امتناسب، الحاقات غیرضروري  گیري ن هاي ناشی از بهره آسیب 
ها  و تغییرات ناآگاهانه و اشتباهی که به صحت و اصالت آن 

زند و خسارات ناشی از هر نوع آلودگی حفظ شوند.  آسیب می 
شود.   انجام  علمی  اصول  برمبناي  باید  مرمتی  کار  نوع  هر 

از  همین به  ناشی  زیبایی  و  هماهنگی  به  باید  ترتیب، 
ب هم به  تباین  یا  تشکیل خش پیوستگی  گوناگون  دهندة  هاي 

هاي ساختمانی که به هر مجموعه شخصیت خاص  مجموعه 
 ). UNESCO, 1976دهد، توجه فراوان کرد ( خود را می 

توصیه  از  شهري  پس  حفاظت  منشور  یادشده،  نامۀ 
هایی پرداخته است  تر به ویژگی طور خاص و دقیق (واشنگتن) به 

می  شکل  را  تاریخی  شهر  هویت  و  شخصیت  دهند؛  که 
ها  شود و براساس آن ها شناخته می هایی که شهر با آن ویژگی 

گیرد. منشور حفاظت  مورد مطالعه و بررسی و قضاوت قرار می 
شهري ازجمله منشورهایی است که به مناطق تاریخی شهري  

یا محله  مراکز  یا  و شامل شهرها  است  تاریخی  پرداخته  هاي 
شود. این  ها می ت آن ساخ زیست طبیعی یا انسان همراه محیط به 

ارزش  تجسم  را  یادشده  مناطق  که  به  منشور  مربوط  هاي 
خود پنج ویژگی    2داند، در بند هاي سنتی شهري می فرهنگ 

عنوان   شهري  منطقۀ  یا  شهر  تاریخی  خصوصیت  معرف  را 
ها آن را  . الگوهاي شهري که قطعات زمین و خیابان 1کند:  می 

. ظاهر  3و فضاهاي سبز و باز؛    . ارتباط بین بناها 2اند؛  معین کرده 
وسیلۀ مقیاس،  هندسی بناها، چه داخلی و چه خارجی که به 

اند؛  اندازه، سبک، ساخت، مصالح، رنگ و تزیینات مشخص شده 
یا منطقۀ شهري و وضعیت محیط، هم  4 بین شهر  ارتباط   .

. کارکردهاي متنوعی که شهر یا  5طبیعی و هم انسان ساخت؛  
 ,ICOMOSمان کسب کرده است ( منطقۀ شهري در طول ز 

کند که هر نوع تهدید این  ). این منشور درادامه بیان می 1987
لطمه  ویژگی  نیز  تاریخی  منطقۀ شهري  یا  اصالت شهر  به  ها 

 ). ICOMOS, 1987خواهد زد ( 
، اهمیت موضوع اصالت میراث فرهنگی به  1994در سال  

تولید سند نارا منجر شده است. این سند که اصالت را عامل  
تعیین  ارزش اصلی  مسئلۀ  کنندة  به  است،  کرده  معرفی  ها 

پردازد و  ها و اصالت میراث فرهنگی می داوري درمورد ارزش 
می  ارزش بیان  درمورد  داوري  که  میراث  کند  اصالت  و  ها 
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ضروري  ف  و  نیست  ممکن  ثابت  معیارهاي  براساس  رهنگی 
هاي فرهنگی خود  هاي فرهنگی در زمینه داند که دارایی می 

 ). ICOMOS, 1994بررسی و مورد قضاوت قرار گیرند ( 
درمورد   داوري  براي  یادشده  سند  درادامه  همچنین، 
اصالت وجوه مختلفی نظیر فرم و طرح، مواد و مصالح، کاربرد  

ها و فنون، محل و جایگاه قرارگیري و روح و  ت و کارکرد، سن 
می  مطرح  را  می احساس  اجازه  که  ابعاد  کند  دهند جزئیات 

فرهنگی   میراث  علمی  و  اجتماعی  تاریخی،  هنري،  خاص 
  و   فرم   بندي، دسته   این   در  ). ICOMOS, 1994بررسی شوند ( 

  روشن   را   اثر   یا   محدوده   به   دهنده شکل   خصوصیات   طرح 
  کاربرد  کند، می  بازگو  را   بافت  و   جنس   لح مصا  و   مواد  کند، می 

  است،   مرتبط   اثر   یا   محدوده   از   گرفتن بهره   نحوة   به   کارکرد   و 
  است،   مربوط   ساخت   هاي روش   و   فناوري   به   فنون   و   ها سنت 
  اثر   یا   محدوده   پیرامون   محیط   به   قرارگیري   جایگاه   و   محل 

  از   را   ما   درك   نیز   احساس   و   روح   و   است   مرتبط   موردنظر 
 .  دهد می   شرح   محدوده   یا   اثر   غیرمادي   هاي جنبه 

آنتونیو نیز به  بیانیۀ سن   1996پس از سند نارا، در سال  
موضوع اصالت در حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی پرداخت.  
مصالح،   تاریخ،  هویت،  با  اصالت  میان  نسبت  بیانیه،  این  در 
ارزش اجتماعی، خصوصیات محوطه، نوع اداره و اقتصاد آن  

ماع  شرح داده شده است. مفهوم هویت فرهنگی در هستۀ اجت 

عنوان زیربناي میراث فرهنگی و درك تاریخ و اعتبار محوطه  به 
از عناصر مهم شناسایی اصالت آن و بافت مصالح محوطه نیز  

مؤلفه  از  است.  بخشی  شده  برشمرده  آن  اصالت  اصلی  هاي 
محوطه  دانسته  همچنین،  معنوي  پیامی  حاوي  میراث  هاي 

سکان و  هایی همچون الگوهاي ا اند که در رسوم و سنت شده 
بهره  نمود  تجارب  جوامع  مذهبی  باورهاي  و  زمین  از  گیري 

اقتصاد جوامع ساکن   بیانیه نسبت میان اصالت و  این  دارد. 
هاي گردشگري و  هاي تاریخی ازجمله توسعۀ فعالیت محوطه 

کند و  نفعان و ساکنان محوطه را روشن می نسبت آن با ذي 
گران و  هاي محدودة موردنظر گردش دهد که ارزش شرح می 

به   نباید  گردشگري  درآمد  از  برآمده  اقتصادي  مالحظات 
شوند   تبدیل  محوطه  تفسیر  و  حفاظت  در  برتر  معیارهاي 

 )ICOMOS Americas, 1996 .( 
اثبات   دالیل  به  یادشده  بیانیۀ  ذکرشده،  موارد  درکنار 

کند  اي نشان داده است و بیان می ها توجه ویژه اصالت محوطه 
تصمیم شاخص  د هاي  به گیري  باید  موضوع  این  نحوي  ربارة 

هاي برجسته و مهم محوطه را  تعیین شوند که تمامی ارزش 
شاخص  سازند؛  حقیقی،  آشکار  ارزش  بازتاب  نظیر  هایی 

 ) کارکرد  و  کاربرد  و  هویت  زمینه،   ICOMOSیکپارچگی، 

Americas, 1996 .( 

 
 ها و میراث فرهنگی (ماخذ: نگارندگان).اصالت محدوده  ة. بررسی اسناد دربار1جدول 

 دیدگاه نسبت به اصالت عنوان سند سال  شماره 

1 1976 
نامۀ توصیه

 نایروبی 

گیري  ها نظیر بهره درمقابل انواع آسیب طور فعاالنه  ها را به هاي تاریخی باید آن براي حفظ اصالت محدوده 
نامتناسب، الحاقات غیرضروري، تغییرات ناآگاهانه، خسارات ناشی از هر نوع آلودگی، کار مرمتی غیراصولی  

 هاي ساختمانی حفظ کرد. دهندة مجموعه هاي گوناگون تشکیل توجه به هماهنگی بخش و عدم 

2 1987 
منشور  
 واشنگتن 

 به اصالت شهر یا منطقۀ شهري تاریخی لطمه خواهد زد:  زیرتهدید پنج ویژگی 
 اند؛ها آن را معین کرده الگوهاي شهري که قطعات زمین و خیابان -1

 ارتباط بین بناها و فضاهاي سبز و باز؛  -2
وسیلۀ مقیاس، اندازه، سبک، ساخت، مصالح،  ظاهر هندسی بناها، چه داخلی و چه خارجی، که به -3

 اند؛ت مشخص شده رنگ و تزیینا
 ارتباط بین شهر یا منطقۀ شهري و وضعیت محیط اطراف؛ -4

 کارکردهاي متنوعی که شهر یا منطقۀ شهري در طول زمان کسب کرده است. -5
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 دیدگاه نسبت به اصالت عنوان سند سال  شماره 

 سند نارا  1994 3
 تعریف شش معیار براي داوري اصالت: 

محل و جایگاه    -5فنون؛ ها و سنت  - 4کاربرد و کارکرد؛  -3مواد و مصالح؛   - 2فرم و طرح؛  -1
 روح و احساس.  - 6قرارگیري؛ 

4 1996 
بیانیۀ  

 آنتونیوسن
 ها:تعریف پنج مولفۀ اثبات اصالت محوطه

 کاربرد و کارکرد. -5هویت؛  -4زمینه؛  -3یکپارچگی؛  -2بازتاب ارزش حقیقی؛  -1

 
بررسی  همان که  می صورتگونه  نشان  دهد،  گرفته 

اولینتوصیه  براي  نایروبی  اصالت  نامۀ  از  حفاظت  به  بار 
ها اشاره  هاي تاریخی و محیط اطراف از انواع آسیب محدوده

پس می  دقیقازکند.  مطالعۀ  به  واشنگتن  منشور  تر  آن، 
ها به اصالت شهر  پردازد که تهدید آنهاي شهري میویژگی

نارا مسئلۀ  مه مییا منطقۀ شهري تاریخی لط زند و سند 
کند و درنهایت  داوري اصالت میراث فرهنگی را مطرح می 

آید،  حساب می آنتونیو که تفسیري بر سند نارا به بیانیۀ سن 
ها پرداخته است (جدول هاي اثبات اصالت محوطهبه مؤلفه 

به 1 ابتدا  پژوهش،  این  در  ویژگی).  شناخت  هاي منظور 
ثیرات مخربی که تحوالت شهري محلۀ پاقپان و نمایش تأ

ویژگی این  گذاشته روي  بند  ها  برمبناي  مطالعات    2اند، 
گرفته حفاظت شهري صورت  باتوجهمنشور  به اند. سپس 

هاي یادشده که معرف اصالت منطقۀ شهري تاریخی ویژگی
ها را معیار داوري  هستند و وجوه مختلفی که سند نارا آن

هایی که داند و شاخصدرمورد اصالت میراث فرهنگی می
سن  آنبیانیۀ  اصیل آنتونیو  دالیل  از  را  محوطه ها  بودن 
می  مدلیمعرفی   يهامحدوده  اصالت  ارزیابی  براي   کند، 

تدوین   تعریف  شهري  مدل  براساس  و  مذکور،  شده  شدة 
 اصالت محلۀ پاقپان مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

 محلۀ پاقپان 
محلۀ پاقپان اشاره شده  ها به  از منابع تاریخی که در آن

توان نام برد که در آن یک القاسان را می باشد، تنها مرآت
محله درکنار  محله  این  نام  پشت بار  نظیر  و هایی  مشهد 

درب و  قنات  سرپله  که  توضیح  این  با  است،  آمده  زنجیر 
خان کاشی در زمان حکومت وي احداث مرحوم عبدالرزاق

 ,Kalantar Zarabiها شده است (و وقف مؤبد این محله

گفته می1999 آل).  دورة  در  که  دروازة  شود  درکنار  بویه 
زیارت،  درب صحن  مسجد،  همچون  فضاهایی  زنجیر، 

قرار   کاال  توزین  محل  و  کاروان  توقفگاه  بارانداز،  میدان، 
قپان معروف شده است  داشته که این فضاي آخري به پاي 

)Birashk, 1997A دة توزین محدو  با   فعلی  محلۀ  ). موقعیت
کاالي ذکرشده که در دورة سلجوقی درون شهر قرار گرفته  

). نام محله نیز که  1دارد (شکل    همخوانی  حدي   است، تا 
اندازه براي  ابزاري  از  (برگرفته  است   Abdoliگیري 

Ashtiani & Haghshenas, 2015  یادآور حرفۀ قپانداري ،(
دروازه با  آن  همنشینی  است  و  گذشته  در  شهر  هاي 

)Kashani, 13th century به و )؛  مطالعات  که  خصوص 
محدودهکاوش در  اخیر  از هاي  نشان  پاقپان  محلۀ  از  اي 

سابقه  که  دارند  سده دستکندهایی  به  و  شان  ششم  هاي 
).  Moloudi Arani, 2021گردد (هفتم هجري قمري بازمی 

می موضوع  شهري این  محدودة  این  قدمت  یادآور  تواند 
 باشد.  

از پاقپان  به    محلۀ  جنوب  از  و  سرپله  محلۀ  به  شرق 
یالن و از غرب به محلۀ کلهر عمارت و دربهاي پشتمحله

شود. این در حالی است که ارتباط این محله با منتهی می 
درب به محلۀ  قطع  زنجیر  محتشم  خیابان  احداث  واسطۀ 

شده است و امروزه، این محله از شمال به خیابان یادشده 
اشاره شد که حدود محله را ابتدا   ).2شود (شکل  منتهی می 

پاي  بارانداز  سال دایرة  در  است.  بخشیده  شکل  هاي قپان 
امام گسترش بعدي، محله پیرامون گذر پاقپان و معبر چاله 

یافته است. گذر رنگرزها و بخشی از گذر سرپله شرق محله 
از   را  محله  جنوب  محتشم  گذر  و  سرپله  محلۀ  از  را 

یالن جدا کرده است. کوچۀ  بعمارت و در هاي پشتمحله
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محتشم نیز تبدیل به مرز محلۀ پاقپان با محلۀ کلهر شده  
شکل  آن است.  مهم  معابر  و  گذرها  پیرامون  محله  گیري 

  محله را به سه محدودة کنار هم تبدیل کرده است: اولین 
 شمال   در  و  پاقپان  گذر  پیرامون  که  محله  شمالی  محدودة

است؛ دومین محدودة محله را   یافته  سازمان  امامچاله   معبر
توان قسمتی دانست که در غرب گذر رنگرزها، جنوب می 

بخشی از گذر سرپله، شرق گذر پاقپان و میرنشانه و شمال 
بخشی از گذر محتشم شکل گرفته است؛ سومین محدودة 

امام، شمال  محله در غرب گذر میرنشانه، جنوب معبر چاله
وچۀ محتشم واقع شده  بخش دیگر گذر محتشم و شرق ک

 ). 3است (شکل 
دلیل وجود بقعۀ میرنشانه و آرامگاه محتشم در این به

پژوهش  از  برخی  در  نام  محله،  به  فضاها  این  محدودة  ها 
اند. همچنین،  محلۀ میرنشانه و محلۀ محتشم معرفی شده 

واقعشناخته  گذر  میرنشانه  شدن  بقعۀ  شرق  در  شده 

سهبه گذر  احتماًال  عنوان  نام  سوك  درکنار  شده  موجب 
سوك نیز در برخی متون  قپان، به نام محلۀ سهمحلۀ پاي 

) شود  در Sepehr, 1976اشاره  که  است  حالی  در  این   .(
جز محلۀ پاقپان، نامی از محلۀ میرنشانه و  القاسان بهمرآت

سه یا  ازآنجاکه محتشم  است.  نشده  آورده  سوك 
قدیمیمرآت در  القاسان  است که  کتابی  قاجار ترین  دورة 

درمورد کاشان نگارش شده و محلۀ مورد مطالعۀ ما نیز در 
می محسوب  کاشان  مهم  محالت  از  دوران  که  این  شده 

قابل دوران  این  در  آن  و  سابقۀ  است  مستند  و  شناسایی 
به  پرداخت،  خواهیم  بدان  می درادامه  این قطع  نام  توان 

گذاري بندي و ناممحله را محلۀ پاقپان دانست. این تقسیم 
توان مشاهده کرد  محالت را در نقشۀ شهر کاشان نیز می 

باتوجه و  خانه  و  شهر  مشاور  توسط  تاریخی که  اسناد  به 
 ). 4ترسیم شده است (شکل 

 

 

 ) Birashk, 1997Bبویه و سلجوقیان (ماخذ: نگارندگان بر اساس . محدودة پاقپان در دوران آل1شکل 
 

 
 )  Jayhani, 2019. محدودة امروزي محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان بر اساس تصاویر2شکل 

 سلجوقیان: شهر کاشان دوران ب بویهالف: شهر کاشان دوران آل
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 ترین معابر و گذرهاي محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان) . مهم3شکل 

 

 
 ) Shahrokhaneh Consulting Engineers, 1996. نقشۀ کاشان قدیم (مأخذ: 4شکل 

 
عناصري  شاخص محله  شمالی  محدودة  عناصر  ترین 

پاقپان شکل گرفته  اند و مرکز هستند که در اطراف گذر 
اند؛ عناصري مانند  محله را در جوار این گذر تشکیل داده

اتحاد آب  1مدرسۀ  گذر  و  تجاري.  فضاهاي  و  پاقپان  انبار 
ثبت رسیده  در فهرست آثار ملی به  1382پاقپان در سال  

باتوجه آبو  نظیر  گذر  پیرامون  ابنیۀ  کارگاه  به  و  انبار 

رنگرزي و سایر فضاهاي تجاري، قدمت وضعیت فعلی آن 
گرچه خودِ گذر    2به دوران قاجار نسبت داده شده است؛ 

 ). 2تري داشته باشد (جدول سابقۀ بسیار کهن  باید
ارزشمند بسیاري در محدودة شرقی محله، خانه  هاي 

مانده  از  باقی  که  آناند  خانهمیان  و  ها،  حدادپور  هاي 
به  ملی  آثار  فهرست  در  منوچهري  و  ثبت  مدرسیان 
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ها به دورة قاجار و اوایل دورة پهلوي اند و قدمت آنرسیده 
همچنین، ابتداي گذر رنگرزها که شامل    3گردد.اول باز می 

یک کارگاه رنگرزي و چند فضاي تجاري دیگر است، در 
ثبت رسیده و زمان ساخت آن به دورة  فهرست آثار ملی به

بازمی  (قاجار  ).  Kashan Cultural Heritage, 2005گردد 
پود قالی، ازجمله مشاغل اصلی وهاي تاررنگرزي الیاف و نخ

بازار با  کارگاه   مرتبط  و  است  بوده  رنگرزي کاشان  هاي 
بازارچه در  در معموًال  و  بازار  اصلی  مسیر  با  مرتبط  هاي 

). لذا  Shateri, 2006اند (گذرهاي نزدیک بازار قرار داشته
محلۀ  در  رنگرزي  کارگاه  چند  وجود  و  رنگرزها  گذر  نام 
نشان   یادشده  و گذر  این محله  قرارگیري  و محل  پاقپان 

ه پیش از احداث خیابان محتشم، ارتباط دهند که محل می 
دیگر، خیابان محلۀ  بیان  به  است.  داشته  بازار  با  نزدیکی 

 بسیار مرتبط با بازار را از آن جدا کرده است. 
از دیگر عناصر شاخصی که در این محدوده و در میانۀ  
گذر رنگرزها قرار گرفته، مسجد رنگرزهاست که از مساجد 

باقی  کوچک  و  امحلی  به مانده  قاجار  دورة  می ز  آید  شمار 
)Kashan Cultural Heritage, 2006  درنظرگرفتن با   .(

به  ذکرشده،  موارد  سایر  درکنار  مسجد  این  نظر سابقۀ 
شناسایی  آخرین شکل اصیلی که از این محله قابل  رسد می 

 ). 2است، مربوط به دوران قاجار است (جدول  
اریخی نوبختی  بر خانۀ ت در محدودة غربی این محله، عالوه 
ثبت شده،  ملی  آثار  فهرست  در  محله    4که  شاهد دو مرکز 

ها در قلب محله و کنار بقعۀ  هستیم. یکی از این مرکز محله 
امام  به  میرنشانه  بقعۀ  است.  گرفته  شکل  زاده  میرنشانه 

کاري داخل و  (ع) منسوب و ترنج کاشی موسی کاظم بن حسن 
به  آن  گنبد  همچنین  زیر  و  است  تعبیه شده  معرق  صورت 

با نقوش برجسته دارد. این  اي و  کاشی محرابی با لعاب فیروزه 
دریافت است  اجزا و توسعۀ بقعه که از بررسی معماري آن قابل 

اش  شده براي تهیۀ پروندة ثبت آن، پیشینه هاي انجام و بررسی 
هاي هفتم و هشتم هجري قمري به قبل باز  را تا حدود سده 

). اللهیار صالح  Kashan Cultural Heritage, 1974گرداند ( می 
زاده را داراي سبک سلجوقی  هاي خود، گنبد این امام در نوشته 

هاي  ). از سوي دیگر، کاشی Kalantar Zarabi, 1999داند ( می 

نسبت   مغول  ایلخانان  دورة  به  را  سقف  تزیین  براي  معرق 
( می  در Naraghi, 1969دهند  است،  هر ).  آنچه مسلم  صورت 

 شدة محلۀ پاقپان است.  ثبت ترین بناي  این بنا قدیمی 
امام د  این  شرقی  قسمت  میرزاابوالقاسم  ر  مقبرة  زاده، 

مجتهد قرار گرفته است. بقعۀ میرنشانه و مقبرة میرزاابوالقاسم  
اند که  اند و نقطۀ گرهی را شکل داده دو سوي معبر قرار گرفته 

شود و گذر میرنشانه  شمال آن به مسجد میرنشانه منتهی می 
د دارد، از جنوب آن  اي سر راه خو انبار و بازارچه نیز که آب 

می  پیدا  می امتداد  محتشم ختم  گذر  به  و  وجود  کند  شود. 
شرقی بقعۀ میرنشانه این  فضاي باز وسیع قرارگرفته در جنوب 

اي در محلۀ پاقپان تبدیل کرده  گره شهري را به مرکز محله 
انبار و  است که فضاهاي مهمی همچون زیارتگاه، بازارچه، آب 

می  شامل  را  مذکور  شد گورستانی  باز  فضاي  زیرا  است؛  ه 
برخی   آثار  و  بوده  شهر  از  بخش  این  قدیمی  گورستان 

هاي  قبرهاي آن تا حدود پنج سال پیش نیز بر دیواره سنگ 
مشاهده بوده است. دقیقاً  ناشی از بلندي سطح گورستان قابل 

روشن نیست که این گورستان چه زمانی شکل نسبتاً منظم  
زیر  است؛  کرده  پیدا  را  غیرمنظم  خود  و شکل  گستردگی  ا 

گورستان نمونه  این  دیگر  محله هاي  در  سلطان  ها  هاي 
درب  و  پنجه میراحمد  و  بزرگ باغ  احتماًال  که  این  شاه  از  تر 
  1335هاي هوایی سال  اند، از بررسی عکس نمونۀ اخیر بوده 

کند که در حوالی دهۀ  شود. همین عکس روشن می روشن می 
وساز  ها عرصۀ ساخت ن گورستان آن، ای از یا کمی قبل   1330

اند؛ موضوعی که درمورد گورستان احتماالً  بناهاي عمومی بوده 
توان  رو، می این تر جنب بقعۀ میرنشانه مصداق ندارد. از کوچک 

آن را با گورستان دیگري در جوار بقعۀ گلچقانه مقایسه کرد  
 )Jayhani, Mashhadi Noshabadi, Farhadivand, & 

Qalandari, 2019  .( 
در قسمت غربی گذر محتشم، شاهد مرکز محلۀ دیگري  

به  ملی  هستیم که  آثار  فهرست  در  عنوان مجموعۀ محتشم 
ثبت رسیده است و شامل آرامگاه محتشم، مسجد محتشم،  به 

محتشم کاشانی از شاعران مشهور    5شود. انبار و حمام می آب 
شاه مرثیه  با  معاصر  سال  سراي  در  که  است  اول  طهماسب 
که محتشم در  ). زمانی Naseri, 1974ق درگذشته است ( 996
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ق بدرود حیات گفته، در منزلش که خانقاه وي هم  996سال  
). آرامگاه فعلی در سال  Moeini, 2005بوده، دفن شده است ( 

و    1365 قبلی  آرامگاه  نیست  روشن  و  است  شده  نوسازي 
آب  و  شده مسجد  ساخته  زمانی  چه  در انبار  حال،  عین اند. 

شده سابقۀ این مرکز محله را به دوران صفویان  الب بیان مط 
رساند. در غرب و شمال آرامگاه محتشم، یک حمام و یک  می 

به  امروزه  است. حمام  واقع شده  بالاستفاده  حسینیه  صورت 
درآمده و مخروبه است و حسینیه نیز که صورتی نوساز دارد،  

ه  با تخریب حسینیۀ قدیمی ساخته شده است. این حسینی 

وسیلۀ سقفی با مقبره متصل بوده و این اتصال  این به از پیش 
را شکل می بازارچه  از  اي  پله  داده است. کف حسینیه چند 

سطح بازارچه گودتر بوده است و گورهایی در آن وجود داشته  
نشان  است  که  بوده  محله  این  در  دیگري  گورستان  دهندة 

 )Naseri, 1974  این در  امروزه  که  محتشم  گذر  محدوده  ). 
به   خود  غربی  امتداد  در  است،  قدیمی  مغازة  چند  داراي 

ابراهیم  سید شود که بخشی از گذر حاج اي منتهی می بازارچه 
 .  ) 2است (جدول  

 
 . شناخت محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان).2جدول 

و شمال    گرفته پیرامون گذر پاقپان بخش شمالی محله شکل   - 
 امام. معبر چاله 

انبار پاقپان، کارگاه  عناصر شاخص محدوده مدرسۀ اتحاد، آب   - 
 رنگرزي و فضاهاي تجاري گذر پاقپان هستند. 

 

 

محدودة محله در غرب گذر رنگرزها، جنوب بخشی از  دومین    - 
گذر سرپله، شرق گذر پاقپان و میرنشانه و شمال بخشی از  

 است. گذر محتشم شکل گرفته  
خانه خانه  -  منوچهري  و  مدرسیان  و  حدادپور  هاي هاي 

 شده و شاخص محدوده هستند.ثبت
فضاهاي خدماتی این محدوده یکی ابتداي گذر رنگرزهاست    - 

یکی   و  دارد  تجاري  فضاي  چند  و  رنگرزي  کارگاه  یک  که 
 مسجد رنگرزهاست که در میانۀ گذر رنگرزها قرار گرفته. 
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  بخش  شمال   امام، چاله   معبر   جنوب   میرنشانه   گذر   پیرامون   - 
بخش سوم محله  محتشم    کوچۀ   شرق   و   محتشم،   گذر   دیگر 

 شکل گرفته است. 
بر خانۀ تاریخی نوبختی که در آثار ملی ثبت شده، دو  عالوه   - 

مرکز محله در این محدوده قرار گرفته است. یکی از این مرکز  
کنار آرامگاه محتشم  ها درکنار بقعۀ میرنشانه و دیگري  محله 

 است.   شکل گرفته 

 

 شناسی محلۀ پاقپان آسیب 
توجهی  هایی است که بخش قابل محلۀ پاقپان از محله

از بافت تاریخی آن حفظ شده است. در این بخش برمبناي 
هاي این محله نظیر  منشور حفاظت شهري، ویژگی   2بند  

دهندة زمین، الگوي پروخالی، ظاهر  شکیلمعابر و قطعات ت
هندسی بناها، ارتباط با محیط و کارکرد آن مورد بررسی  

اند. این مقایسه میان وضع موجود و  و مقایسه قرار گرفته
شناسایی  آخرین شکل اصیلی است که از محلۀ پاقپان قابل 

و  تغییر  که  است  آسیبی  بازنمایی  و  مطالعه  آن  هدف  و 
 اند.ین محله وارد آوردهتحوالت شهري بر ا

 شده به الگوهاي شهري هاي وارد آسیب 
تهیه همان نقشۀ  که  قطعات گونه  و  گذرها  از  شده 

دهند،  نشان می  1335دهندة محلۀ پاقپان در سال  تشکیل
محله داراي گذرها و معابري با عرض دو تا چهارمتري بوده 

مهم  از  پاقپان،  است.  گذر  به  محدوده  این  گذرهاي  ترین 
توان اشاره ذر رنگرزها، گذر میرنشانه و گذر محتشم می گ

 الف). -5کرد (شکل 
شمالی گذري  پاقپان  که گذر  است  بوده  جنوبی 

انبار را شامل  عناصري همچون مدرسۀ اتحاد و بازارچه و آب
صورت ساباط بوده است. این گذر  شده و بخشی از آن بهمی 

و محلۀ  پیش از احداث خیابان محتشم تا شمال محدوده  
می درب امتداد  اقتصادي  زنجیر  و  اجتماعی  رابطۀ  و  یافته 

کرده است.  محلۀ پاقپان با بازار و نواحی شمالی را مهیا می 
احداث خیابان محتشم موجب قطع ارتباط گذر پاقپان با  

هاي بازار شده؛ خیابانی که ارتباط محلۀ پاقپان را از بخش
قطع  واقع کامالً  محله  این  در شمال  در  شده  است.  کرده 

با  که  گرفته  قرار  میرنشانه  گذر  گذر،  این  جنوبی  امتدادِ 
شود. این گذر عبور از قلب محله به گذر محتشم ختم می 

انبار بوده است. مسجد میرنشانه و  نیز داراي بازارچه و آب
مجتهد و بقعۀ میرنشانه در شمال آن   مقبرة میرزاابوالقاسم

گورستانی وجود داشته است.  اند و در شرق آن  شکل گرفته 
درواقع، گذر پاقپان و گذر میرنشانه که در امتداد آن قرار 

جنوبی  گرفته است، در محلۀ پاقپان تشکیل محوري شمالی
اند که داراي عناصر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي  را داده

 باارزشی است و نقش بسیار پررنگی در محلۀ پاقپان دارد. 
جنوبی دیگري در محله است  یگذر رنگرزها گذر شمال

واسطۀ آن محلۀ پاقپان با محلۀ سرپله در ارتباط بوده  که به 
است. در ابتداي این گذر نیز ساباط و فضاهاي تجاري قرار  

دهد که  دارد و وجود مسجد رنگرزها در میانۀ آن نشان می 
مانند گذرهاي پاقپان و میرنشانه داراي اهمیت  این گذر به 

ت اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را در است. نقش و اهمی
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توان ترین گذر محدوده، یعنی گذر محتشم نیز میجنوبی 
شرقی  گذري  که  کرد  قسمت مشاهده  است.  بوده  غربی 

مرتبط   میرنشانه  محلۀ  مرکز  به  گذر  این  میانۀ  شمالی 
ترین بخش گذر، مرکز محلۀ محتشم  شده و در غربی می 

ارتباط این گذر  با  دهشکل گرفته است.  پاقپان  ندة محلۀ 
 یالن است. عمارت و دربهاي پشتمحله

  5طورکه مقایسۀ کادر «الف» و «ب» در شکل  همان
می  یادشده نشان  گذر  چهار  هر  جدارة  در  امروزه  دهد، 

تخریب این  است.  گرفته  صورت  نوسازي  و  و  تخریب  ها 
تأثیرگذار ساخت  گذرها  اولیۀ  ماهیت  بر  جدید  وسازهاي 

به  است؛  تعریضبوده  صورتویژه  مسیر  هایی  تا  گرفته 
ها را تسهیل کند. عمدة این تخریبعبورومرور خودروها را  

شمال و در  شاهدیم  محتشم  و  پاقپان  گذرهاي  غربی 
موجب آن، بخش وسیعی از ساباط گذر پاقپان نیز از بین  به

محوري مانند  رفته است. در پی مداخالت، فضاهاي انسان
محله نقش  مرکز  که  محتشم  و  میرنشانه  و  پاقپان  هاي 

و کارکردي گذرهاي مهمی در شخصیت و ساختار کالبدي  
یادشده دارند و عمدة تعامالت اجتماعی محله و گذرها در 

گرفته است، به فضاي پارك خودروها تبدیل  ها شکل می آن
اند. این در حالی است که در دو سوي گذر رنگرزها،  شده 

نتیجه، شکل و ماهیت  تحوالت کمتري صورت گرفته و در
است شده  کمتري  تغییرات  دستخوش  آن  .  اولیۀ 

بیشترِ معابر محدودة عیندر را در  نوع تحوالت  این  حال، 
طور مثال، در جدارة توان مشاهده کرد. به مطالعه می مورد  

شمالی  خیابان  جنوبیِ  موازي  که  محدوده  معبر  ترین 
محتشم است، تخریب زیادي صورت گرفته و فضایی ایجاد 
شده است که به محلی براي توقف خودروها تبدیل شده  

جنوباست.   در  را  موضوع  چاله این  معبر  نیز  غربی  امام 
هاي توان مشاهده کرد. درنتیجۀ این تحوالت و تخریبمی 

دهندة محله گرفته در جدارة گذرها، قطعات تشکیلصورت
 . انددادهیز شکل و ماهیت اولیۀ خود را از دست ن

 شده به الگوي پروخالی بناهاي محله هاي وارد آسیب 
گرا ساخته شده و صورت درونن بهبناهاي محلۀ پاقپا

وضوع در نقشۀ  اند. این معمدتاً داراي حیاط مرکزي بوده 

محله، پروخالی  هوایی تهیه   فضاهاي  عکس  براساس  شده 
است (شکل  قابل   1335سال   نقشۀ    -6مشاهده  اما  الف)؛ 

وسازهاي جدید دهد که ساخت وضع موجود محله نشان می 
درنظر  اصیلِبدون  الگوهاي  صورت توده   گرفتن  گذاري 

عناصر  گرفته  به  زمین  سطح  از  بیشتري  بخش  و  اند 
ب). بررسی این   -6شده اختصاص یافته است (شکل  ساخته 

ویژه دهد که بهنشان می   6تر در شکل  شکل دقیقمسئله به 
الگو در بخش شمالی محله صورتی گسترده تر این تغییر 

را براي   رسد احداث خیابان محتشم زمینه نظر می دارد. به
ساخت بناهایی متفاوت فراهم کرده است. در جدارة جنوبی  
گذر   غربی  بخش  نیز  و  محدوده  این  در  محتشم  خیابان 

ها از اند که الگوي پروخالی آنپاقپان، بناهایی ساخته شده 
 الگوي اصیل محله پیروي نکرده است. 

ثبت  است که در غرب بخش  شدة گذر این در حالی 
هاي منوچهري و مدرسیان،  میان خانه رنگرزها و در فاصلۀ 

نیز  به میرنشانه  بقعۀ  شرق  یا  محله  قلب  در  ویژه 
قابلساخت  جدیدي  الگوي وسازهاي  که  است  مشاهده 

بناهاي اصیل این منطقه است.  پروخالی آن با  ها متفاوت 
که با    رسد ساخت بناي جدید مسجد میرنشانهنظر می به

با بافت تاریخی   تخریب بناي پیشین شکل گرفته و بسیار
بر شکل  است،  ناهماهنگ  با محله  متفاوت  بناهایی  گیري 

. درکنار موارد ذکرشده،  تأثیر نبوده بناهاي اصیل محله بی 
جنوب محدوده در  واقع  شمال هاي  و  خانۀ  غربی  غربی 

به  شمالنوبختی،  در  محدوده  ویژه  محتشم  هایی مقبرة 
تخریب و  فرسودگی  از  زیادي  حجم  که  دارد  و   وجود 

آننوسازي  در  به ها  است.  داده  رخ  درکنار طورها  حتم 
صورتنوسازي  آنهاي  پروخالی  الگوي  که  با گرفته  ها 

گرفته  هاي شکلبناهاي اصیل محله متفاوت است، تخریب
می  فراهم  را  بناهایی  ساخت  زمینۀ  الگوي نیز  که  کند 

 . ا با الگوي اصیل محله متفاوت استهپروخالی آن

 ظاهر هندسی بناهاي محله به   ه شد هاي وارد آسیب 
با  ساخت  تنها  پاقپان،  محلۀ  در  جدید  وسازهاي 

اند؛ بلکه  توجهی به الگوي پروخالی بناها صورت نگرفته بی 
از نوساز  نیز  بناهاي  تزیینات  و  لحاظ سبک، مصالح، رنگ 
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ترین شکل متفاوتی با بناهاي اصیل محله دارند. از شاخص
بدون  ساخت  که  صورت وسازهایی  موجود  بستر  به  توجه 
اند، بناي مسجد میرنشانه است که در مرکز محله و گرفته 

درکنار بقعۀ میرنشانه ساخته و نیز حسینیۀ جدید محتشم  
جنوب در  بی که  است.  شده  واقع  محله  به  غربی  توجهی 

طاق  نوع  گنبدي سبک،  پوشش هاي  و شکل،  گچی  هاي 
نه کاه  بناها در محله  یل این محدود تنها به شکل اصگلی 

برهم موجب  بلکه  رسانده؛  بصري آسیب  پیوستگی  زدن 
ایجاد   بصري  آشفتگی  نوعی  درواقع،  و  آن شده  بر  حاکم 

 ج، د). -7کرده است (شکل 
اشاره شد، بخش شمالی محدوده حجم همان طورکه 

در است؛  بوده  شاهد  را  تحوالت  از  ظاهر بیشتري  نتیجه 
ناحی این  در  محله  بناهاي  شکل  و  دچار هندسی  ه 

بناهاي   در  ناهماهنگی  این  است.  بیشتري  ناهماهنگی 
بخش تازه منظر  به  و  است  مشهود  نیز  تاریخی  ساز  هاي 

الف و ب). از سوي    -7رساند (شکل  محلۀ پاقپان آسیب می 
شدة گذر  وسازهاي تازه در غرب بخش ثبت دیگر، از ساخت

خانه میان  فضاي  و  و رنگرزها  مدرسیان  تاریخی  هاي 
هاي بخش غربی محله و  در شرق محله و خرابی منوچهري  

آن که  مخربی  محدوده تأثیر  این  تاریخی  منظر  بر  ها 
پوشید. براي نمایش بهتر تفاوت توان چشم  اند، نمی گذاشته 

نوسازي  میان  ناهماهنگی  صورتو  الگوي    گرفتههاي  با 
هاي اصیل ظاهر و شکل هندسی بناها دو مقطع از بخش

ت محله  غربی  و  شده شرقی  شکل  رسیم  در  که   7اند 
 مشاهده است. قابل 

 

 
 . قطعات و معابر تشکیل دهندة محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان)5شکل 

الف: نقشۀ قطعات و معابر تشکیل دهندة محلۀ پاقپان، 
 1335تهیه شده بر اساس تصویر هوایی سال 

گذرهاي پاقپان، میرنشانه، رنگرزها و محتشم در 
  

پاقپان، میرنشانه، رنگرزها وضع موجود گذرهاي 
  

ب: نقشۀ وضع موجود قطعات و معابر تشکیل دهندة 
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 هاي واردشده به ارتباط محله با محیط شهري آسیب 
پیش   پاقپان  ایجاد محلۀ  تغییرات  ساخت  از  و  شده 

گسترده خیابان  ارتباط  جدید  محله هاي  با  پیرامون  اي  هاي 
تنیدگی و پیوستگی این محله با محلۀ  خود داشته است. درهم 

ها  قدري بوده است که در برخی از قسمت زنجیر به کلهر و درب 
الف).    - 8ها ترسیم کرد (شکل  توان بین آن مرز مشخصی نمی 

مشخص است،    8گونه که در کادر «ب» شکل  ان حال هم بااین 
مطالعه را از محلۀ  احداث خیابان محتشم کامالً محدودة مورد  

باوجود درب  است.  کرده  جدا  هنوز  زنجیر  پاقپان  محلۀ  این، 
محله  با  خود  پیوستگی  و  پشت ارتباط  سرپله،  عمارت،  هاي 

مانده از محلۀ کلهر را حفظ کرده  هاي باقی یالن و بخش درب 
ها  ست و تعامالت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي این محله ا 

از  رنگ با وجود کم  شدن همچنان جریان دارند. محله کامًال 
از بازار کاشان منفک شده  زنجیر و مهم محلۀ درب  تر از آن 

نتیجه، محله  زنجیر قرار دارد؛ در است که در شمال محلۀ درب 
بازار از دست داده    ویژه با اي از تعامالت خود را به بخش عمده 

در  است.  شده  منزوي  اصلی عین و  مشکل  ساخت  حال،  تر 
خیابان بدون توجه به ساخت فضایی شهر است که به ارتباط  
بازار با محیط شهري و ساخت شهري کل محدودة تاریخی  

آسیب  جبران نیز  ( هاي  است  کرده  وارد   ,Jayhaniناپذیري 

Shafiei, Hashemi & Omranipour, 2021 این مورد  ). د ر 
بري  توان به نقش خیابان محتشم اشاره کرد که به میان می 

نقش   و  شده  تبدیل  شهر  تاریخی  محدودة  از  عبور  براي 
گذرهاي اصلی در ساخت ارتباطی شهر را به معابر با اهمیت  
خیابان  همچون  دیگري  محورهاي  است.  فروکاسته    پایین 

به غیاث  را  تأثیر  همین  نیز  کمتري  الدین  محلۀ  میزان  براي 
گذرهاي   نقش  فروکاستن  ضمن  و  داشته  پی  در  پاقپان 
گوناگون محله، ارتباط کل محله را با محیط شهري بالفصل  

 . 6اند. طور محسوسی کاهش داده و ساخت شهر سنتی به 
 
 
 
 

 
 

 
 . نقشۀ پروخالی محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان) 6شکل 

 
 
 
 
 
 
 

، تهیه شده بر اساس تصویر نقشۀ پروخالی محلۀ پاقپانالف: 
 1335هوایی سال 

امروزه در محلۀ پاقپان دچار تغییر هایی که واحد
 اندشده

 

 ب: وضع موجود
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 . ارتباط محلۀ پاقپان با محیط پیرامون (مأخذ: نگارندگان)8شکل 

 

 هاي واردشده به کارکرد آسیب 
از محله  پاقپان  که  محلۀ  بوده  بازار کاشان  هاي جنوب 

گونه  تعامل اجتماعی و اقتصادي با بازار داشته است. همان 
هاي رنگرزي واقع در گذر پاقپان  ه که اشاره شد، وجود کارگا 

دهندة بخشی از این تعامالت است. این  و گذر رنگرزها نشان 
به  پاقپان  گذر  امتداد  در  که  است  حالی  جنوب،  در  سمت 

یعنی در گذر میرنشانه، نیز رنگرزي دیگري وجود دارد که  
بوده که   همچنان فعال است. محله داراي سه مرکز محله 

و رونق  پاقپان  آن در گذشته است. آب   بیانگر اهمیت  انبار 
شمال  به  در  پاقپان  گذر  بازارچۀ  و  اتحاد  مدرسۀ  همراه 

انبار و مسجد و بقعۀ  همراه آب محدوده و بازارچۀ میرنشانه به 
بازارچه، حمام،   میرنشانه در قلب محله و آرامگاه محتشم، 

آب  و  تکیه  جنوب مسجد،  در  محتشم  محله  انبار  غربی 
بوده  بخش ان فضاهایی  به  که  ارائه  د  خدمات  مسکونی  هاي 

اند. وجود مدرسۀ اتحاد و بقعۀ میرنشانه و آرامگاه  کرده می 
ویژه تعامالت فرهنگی و اجتماعی محدوده را نیز  محتشم به 
اند. این  افزوده پیش می از داده و بر رونق آن بیش افزایش می 

گذر   بازارچۀ  ذکرشده،  موارد  درکنار  که  است  حالی  در 

از  رنگرزه  ا و مسجد رنگرزها در شرق محله بخش دیگري 
 اند. بخشیده هاي محله را شکل می فعالیت 

محلۀ پاقپان امروزه دیگر تعامالت اجتماعی و اقتصادي  
ندارد که علت را عالوه  بازار را  با  بر احداث خیابان  گذشته 

وجو کرد.  رونقی امروزة بازار نیز جست محتشم، باید در بی 
ها  رونقی و تعطیلی و تخریب برخی کارگاه این موضوع به بی 

گیري  این، ساخت خیابان و شکل بر منجر شده است. عالوه 
که   است  باعث شده  آن  واقع در حاشیۀ  تجاري  واحدهاي 
گذرها   ازجمله  آن  مراکز  و  محله  درون  تجاري  واحدهاي 
در   موضوع  این  بدهند.  دست  از  را  خود  اهمیت  و  جایگاه 

د بازار کاشان نیز رخ داده است.  تر درمورد خو مقیاس وسیع 
ها و  دادن نقش محوري خود، انزواي محدوده دست بازار با از 

انزوا درنهایت بر   محالت پیرامونش را دامن زده است. این 
ها  توجهی محلۀ پاقپان نیز تأثیر گذاشته و بخش فراوانی از بی 

  توان حاصل عدم هاي موجود را می ها و آسیب و فرسودگی 
و  تعامالت   اقتصادي  قلب  یا  بازار  با  اقتصادي  و  اجتماعی 

قابل  مشکالت  وجود  با  که  دانست  شهر  توجه،  صنعتی 
همچنان از رونق نسبی برخوردار بوده است. این موضوع بر  

 موجودوضع  ب: 30الف: پیش از دهه 
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هاي سنتی محلۀ پاقپان تأثیر گذاشته و  تداوم حیات کارگاه 
تعطیلی رنگرزي گذر پاقپان و برخی از واحدهاي تجاري آن  

رخی از این واحدها را در پی داشته است. این  و تخریب ب 
می  نشان  ایجاد مسئله  تغییرات  که  ساخت  دهد  در  شده 

هاي تاریخی  فضایی شهري چگونه بر کالبد و کارکرد محله 
هاي  پذیري و نابودي بخش اند و موجب آسیب تأثیرگذار بوده 

 اند. ها شده مهمی از آن 
هایی مانند  تغییر در الگوي زندگی مردم به کارکرد بنا 

طور مثال، حمام  ها آسیب رسانده است. به انبارها و حمام آب 
اند.  انبار میرنشانه امروزه بدون کاربري رها شده محتشم و آب 

دچار   محله  این  در  بسیاري  فضاهاي  موارد،  این  درکنار 
امروزه کاربري  توجهی و فرسودگی و تخریب شده بی  اند و 

نتیجۀ  از این مسئله  تغییر وضعیت محله و    ندارند. بخشی 
حال،  عین مهاجرت ساکنان آن به نواحی دیگر شهر است. در 

نمی  داشته،  محدوده  به  خودرو  ورود  که  تأثیري  توان  از 
پوشی کرد. این موضوع نیز همراه سایر موارد ذکرشده  چشم 

محوري  به کارکرد این محله آسیب رسانده و فضاهاي انسان 
را به جایی براي پارك    مانند مرکز محلۀ پاقپان و محتشم 

فضاي   درمورد  موضوع  این  است.  کرده  تبدیل  خودروها 
تر گورستان قدیمی بوده  اي نیز مصداق دارد که پیش گشوده 

با گذشت زمان و عدم  تغییر  است.  با  تدفین و متعاقب آن 
رنگ  عنوان سنت رفتاري کم شکل گورستان، رجوع به آن به 

 شده و از بین رفته است. 
توجهی از بافت تاریخی  است، بخش قابل آنچه مشخص  

پاقپان حفظ شده و وجود خانه  بقعۀ  محلۀ  و  تاریخی  هاي 
میرنشانه و آرامگاه محتشم همچنان موجب رونق اجتماعی  
انزواي این محله و خودرومحور   و فرهنگی محله است؛ اما 

روز  نیز  آن  بی به شدن  موجب  و  روز  فرسودگی  و  توجهی 
کا  و  کالبد  بیشتر  قابل تخریب  محدوده  این  و  رکرد  توجه 

 ریزي مناسب است. نیازمند برنامه 

 ارزیابی اصالت محلۀ پاقپان 
بررسیهمان که  مقایسهگونه  و  صورتها  گرفته  هاي 

منشور واشنگتن نشان داد، محلۀ پاقپان از    2برمبناي بند  
امروز با تحوالتی مواجه بوده  بهآخرین شکل اصیل خود تا

هاي این محله نظیر  است. این تحوالت درنهایت به ویژگی
هندسی   ظاهري  بناها،  پروخالی  الگوي  شهري،  الگوهاي 

با محیط و کارکرد آن آسیب رسانده است.    بناها، ارتباط 
ها را لطمه منشور واشنگتن آسیب به هرکدام از این ویژگی

 ). ICOMOS, 1987داند (به اصالت منطقه تاریخی می
ارزیابی کامل ایندر براي  تر اصالت این محله در میان 

شده توسط  معیارهاي تعریف  3وضعیت موجود، در جدول  
) و سند  1987فاظت شهري (واشنگتن  سه سند منشور ح

آنتونیو که تفسیري بر سند نارا محسوب  نارا و بیانیۀ سن 
هاي شود، درج شده است تا نسبت میان توجه به مؤلفهمی 

با منشور  ارزیابی باشد. سند نارا درمقایسه اثبات اصالت قابل 
«سنت  معیار  دو  تکنیکواشنگتن  و  و  ها  «روح  و  ها» 

آنتونیو دو معیار شود و بیانیۀ سن ل می احساس» را نیز شام
«بازتاب ارزش حقیقی» و «هویت» را در مرکز توجه قرار  
داده است. از میان معیارهاي مطالعه و فهم شخصیت شهر  
تاریخی ملحوظ در منشور واشنگتن، سه موضوع الگوهاي 
شهري و ترکیب فضاهاي پروخالی و ظاهر هندسی بناها را  

شده  رزیابی یکپارچگی کالبدي مطرحردیف با اتوان هممی 
آنتونیو دانست. بنابراین، سه موضوع یادشده  در بیانیۀ سن 

قابل  نتیجۀ  تماماً ذیل معیار یکپارچگی  درج هستند؛ زیرا 
 کند.  ها بررسی یکپارچگی را میسر می بررسی آن

آنتونیو نیز خصوصیات معیار کلی هویت در بیانیۀ سن 
ویژگی و  تاریخی  محدودة  را ساکنان  محلی  جامعۀ  هاي 

توان  ازاي این معیار در سند نارا را می کند. مابه روشن می 
«روح و احساس» دانست که اگرچه معیاري کامل است،  

رسد. لذا در این مورد نیز توجه نظر می ارزیابی آن دشوار به 
اهمیت نسبت میان ساکنان محلی و محوطۀ موردنظر   به

سن می  بیانیۀ  بررسی  شود.  تلقی  کارآمدتر  آنتونیو  تواند 
ها دهد که توجه به معیار هویت در بخش توصیه نشان می 

نسبتی گسترده با دو موضوع «اصالت و هویت» و «اصالت 
ها و ارزش اجتماعی» مطروحه در بخش مالحظات و تحلیل

معیار به   دارد.  آنچه  یا  تاریخی  ارزش  اعتبار  بازتاب  عنوان 
فهم است، موضوعی است که  تاریخی و پیام تاریخی قابل

ازایی ندارد؛ لذا بررسی  در منشور واشنگتن و سند نارا مابه

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 3 پاییز 1399

382



 

 

مسئلۀ   همچنین،  است.  ضروري  اصالت  ارزیابی  در  آن 
تکنیک«سنت  و  بهها  نارا  سند  در  که   و  فناوري   ها» 
مابه مر  ساخت  هاي روش است،  منشور  تبط  در  ازایی 

سن  بیانیۀ  و  در واشنگتن  نیز  آن  بررسی  و  ندارد  آنتونیو 
بنابراین، ستون سمت چپ   اصالت ضروري است.  ارزیابی 

اصالت  مجموعه  3جدول   ارزیابی  معیارها در جهت  از  اي 
محدودة شهري تاریخی را دربر دارد که تقریباً تمامی وجوه 

شده  نظر اسناد بررسی صالت ازشده در باب ارزیابی امطرح 
یا مدل    توانند معیارهاي چهارچوبشوند و می را شامل می 

 . ارزیابی اصالت تلقی شوند
 

 . معیارهاي ارزیابی اصالت محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان). 3جدول 

 1994سند نارا  1987منشور واشنگتن 
آنتونیو  بیانیۀ سن

1996 
 مقایسۀ سندها 

ماحصل منشور واشنگتن و سند نارا و  
 آنتونیو بیانیۀ سن

 بازتاب ارزش حقیقی -----  ----- 
بازتاب ارزش حقیقی در منشور 

 ازایی ندارد.واشنگتن و سند نارا مابه

آیا منبع شرایط زمان پیدایش خود را  -1
 دارد؟ 

هاي مهم و محیط  مراکز و گره -2
 اعتبار دارند؟ شان هنوز شهري

هاي معتبر فرهنگی و تاریخی و کانون -3
بقعۀ میرنشانه و گذر پاقپان و   تجاري مثل

 مقبرة محتشم هنوز اعتبار دارند؟ 

الگوهاي شهري  
 (الگوهاي کالن) 

 فرم و طرح 

 یکپارچگی
 

واشنگتن با طرح سه الگوي کالن و 
میانی و خُرد، شکل دقیقی از ارزیابی 

 داده است. یکپارچگی را پوشش 

یکپارچگی در سه مقیاس کالن و میانی و  
ارزیابی است: مقیاس کالن همان  خُرد قابل

شهري و مقیاس میانی همان الگوهاي کالن
ها و  بافت یا الگوي ناشی از ترکیب پروخالی

شناسایی در مقیاس خُرد هم الگوهاي قابل
 واحدها است.

الگوي پروخالی  
 (الگوهاي میانی)

 ----- 

ظاهر هندسی بناها  
 (الگوهاي خُرد) 

 مواد و مصالح 

 -----  ها و فنونسنت ----- 
ها و فنون در منشور واشنگتن و سنت

 ازایی ندارد.آنتونیو مابهبیانیۀ سن
 اند؟ تشخیصها و فنون ساخت قابلآیا سنت

ارتباط بین شهر یا  
 منطقۀ شهري با محیط

محل و جایگاه  
 قرارگیري 

 سند تقریباً مشابه هستند.هر سه  زمینه 
بستر شهري محدودة موردنظر و ارتباط  

 محدودة یادشده با بستر.

 هویت روح و احساس  ----- 
کشیدن موضوع آنتونیو با پیشسن

عرض را ترین حوزة هم هویت، کامل
 پوشش داده است.

ساکنان محله چه کسانی هستند و محله  -1
 کند؟چه هویتی را بازتاب می

کنندگان محله را به چه هویتی مراجعه -2
 شناسند: مردم محلی کاشانمی

 یا گردشگران؟ 

 هر سه سند تقریباً مشابه هستند. کاربرد و کارکرد  کاربرد و کارکرد  کارکرد 
 هابررسی کارکردها و فعالیت

هاي تاریخی،  کارکردهاي تاریخی یا فعالیت
 اجتماعی، آیینی و... 
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 حقیقی بازتاب ارزش  
محلۀ   در  حقیقی  ارزش  بازتاب  مسئلۀ  بررسی  براي 

گرفت که  پاقپان، ابتدا باید این موضوع مورد ارزیابی قرار می 
محله چه میزان از وضعیت زمان پیدایش خود را حفظ کرده  

 ) همان ICOMOS Americas, 1996است  که  ).  گونه 
به آخرین شکل اصیلی که  گرفته باتوجه صورت هاي  بررسی 

شناسایی است، نشان داد، محلۀ پاقپان در  از این محله قابل 
ها و تغییرات بسیاري بوده است.  هاي اخیر دچار تخریب دهه 

گرفته در این پژوهش بر مساحت  تر صورت هاي دقیق بررسی 
می تخریب  نشان  پاقپان  محلۀ  امروزه حدود  هاي  که  دهند 

، یعنی نزدیک به نیمی از شکل اصیل این محله از  درصد 47
تخریب  این  است.  رفته  کاربري بین  بر  نیز  ها  محله  هاي 

هاي یادشده  اند و از مساحت تخریب تأثیري مستقیم داشته 
 ). 9درصد کامًال بدون کاربري هستند (شکل  17حدود  

گرفته نشان هاي صورتشده، بررسی درکنار موارد بیان
اگرمی  که  بقعۀ  دهند  مانند  محله  این  معتبر  بناهاي  چه 

و  زائران  میزبان  هنوز  محتشم  آرامگاه  و  میرنشانه 
عناصر   این  به  مختلف  مناطق  از  که  هستند  گردشگرانی 

می مراجعه  فرهنگی  و  تاریخی  اعتبار  ارزشمند  از  کنند، 

محله  گره مرکز  و  بسیار  ها  حد  تا  محله  این  شهري  هاي 
ازجمله   است.  شده  کاسته  مسئله زیادي  این  دالیل 

به بی  فضاهاست.  این  کالبدي  اصیل  به شکل  طور توجهی 
تخریب پاقپان  محلۀ  مرکز  ابتداي گذر مثال، در  در  هایی 

تخریب آن  نتیجۀ  که  گرفته  صورت  حجرة   پاقپان  چند 
تجاري این گذر نیز بوده است. در مرکز محلۀ میرنشانه نیز،  

ه تصویر وسازهاي جدید بمسجد میرنشانۀ جدید و ساخت
رسانده  آسیب  محله  از  بخش  این  اصیل  و  و تاریخی  اند 

نابسامانی  و  ناهماهنگی  ناحیه  موجب  این  در  بصري  هاي 
با  شده  اند. همچنین، حسینیۀ جدید مرکز محلۀ محتشم 

تصویر اصیل این فضا و فضاهاي پیرامونی خود همخوانی 
د بر موارد ذکرشده، فضاهایی مانند مدرسۀ اتحاندارد. عالوه 

پاقپان و آب انبار میرنشانه در مرکز محلۀ  در مرکز محلۀ 
میرنشانه و حمام محتشم نیز در مرکز محلۀ محتشم امروزه 

ها صورت اي به آننتیجه، مراجعهدیگر کاربري ندارند و در
باتوجهنمی آن گیرد.  ذکرشده  موارد  مشخص به  که  طور 

نرفته،  است، ارزش حقیقی این محله اگرچه کامًال از میان  
 هاي بسیاري شده است. دچار آسیب

 

 
 هاي بخش اصیل محله (مأخذ: نگارندگان) . خرابی9شکل 
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 یکپارچگی 
این است که چه میزان  هدف از بررسی یکپارچگی محله  

 ) است  رفته  دست  از  و  شده  ناقص  محله   ICOMOSاز 

Americas, 1996 گرفته روي الگوهاي  هاي صورت ). بررسی
تخریب در    شهري (الگوهاي کالن) محلۀ پاقپان نشان داد 

دهندة  ها و قطعات تشکیل جدارة گذرها چگونه بر اصالت راه 
این   است.  بوده  تأثیرگذار  به محله  جدارة  مسئله  در  ویژه 

امام  غربی معبر چاله ترین معبر محله و جنوب جنوبِی شمالی 
غربی گذرهاي پاقپان و محتشم مشهود است. این  و شمال 

از   جنس  این  محله  شرقی  قسمت  در  که  است  حالی  در 
نتیجه این قسمت از محله  تحوالت کمتر صورت گرفته و در 

اصیل  فرم  درمقایسه داراي  بخش تري  به   با  و  ویژه  غربی 
تر این موضوع،  قسمت شمالی محله است. براي نمایش دقیق 

تخریب  شکل میزان  جداره هاي  در  مهم گرفته  ترین  هاي 
واحدي که    25گذرهاي محله مورد بررسی قرار گرفتند. از  

واحد    16اند،  میرنشانه قرار گرفته بوده پیرامون محور پاقپان 
واحدي که پیرامون    22ز  اند و ا دچار تخریب و نوسازي شده 

بوده  گرفته  قرار  رنگرزها  و    7اند،  گذر  تخریب  دچار  واحد 
واحدي که پیرامون گذر محتشم    43اند و از  نوسازي شده 

اند.  واحد دچار تخریب و نوسازي شده   30اند،  قرار گرفته بوده 
امروزه به در  هاي محور  درصد جداره 64طور تقریبی  نتیجه، 

و  پاقپان  جداره 32میرنشانه  و  درصد  رنگرزها  گذر  هاي 
اند. این  هاي گذر محتشم دچار تخریب شده درصد جداره 70

می  نشان  نوسازي بررسی  و  تخریب  چگونه  که  هاي  دهد 
گرفته در جدارة گذرها موجب تغییراتی نظیر تعریض  صورت 

ها آسیب  ها شده و به شکل اولیه و اصیل آن و تخریب در آن 
 ). 4وارد کرده است (جدول  

این  عین ر د  ُخرد  و  میانی  الگوهاي  روي  مطالعه  حال، 
اند، گویاي آن است  محدوده که دچار تخریب و نوسازي شده 

برون  بناهاي  پاقپان  محلۀ  در  امروزه  جاي  که  جدید  گراي 
اي که استفاده  گونه اند؛ به گراي پیشین را گرفته بناهاي درون 

سقف  و  تیرآهن  سقف از  جایگزین  تخت  هاي  هاي 
کل و دیوارهاي باربر بناها شده و شکل تزیینات و  ش گنبدي 

بازشوها و رنگ مصالح نیز متفاوت با الگوهاي اصیل بناهاي  
ویژه  دهند که این مسئله به ها نشان می محله است. بررسی 

بخش شمالی محله را از شکل اصیل خود دور کرده است.  
حدود   محدوده  63امروزه،  این  اصیل  مساحت  از  درصد 
شده   ساخت تخریب  شکل  و  آن  در  که  جدیدي  وسازهاي 

اند، الگوي متفاوتی از الگوي بناهاي اصیل محله دارند.  گرفته 
در این محدوده، تنها قسمتی در شرق گذر پاقپان و شمال  

چاله  باقی  معبر  تاریخی  بناي  چند  یادآور  مانده امام  که  اند 
شکل اصیل بناهاي محله هستند. این در حالی است که در  

شدة بقعۀ میرنشانه  له و درکنار بناي قدیمی و ثبت قلب مح 
غربی محله، مسجد میرنشانۀ جدید و حسینیۀ  و در جنوب 

جدید محتشم نیز با ناهماهنگی کامل با بستر موجود ساخته  
اند و داراي سبک و مصالح و مقیاسی متفاوت با بناهاي  شده 

میان، بخش شرقی و غربی  این اصیل پیرامون خود هستند. در 
در  پاقپان  از  مقایسه محلۀ  کمتري  حجم  شمالی،  بخش  با 

بوده  شاهد  را  خود  بناهاي  در  تحول  و  مساحت  تغییر  اند. 
درصد و  39هاي بخش اصیل محدودة شرقی محله  تخریب 

هاي بخش اصیل محدودة غربی محله نیز  مساحت تخریب 
می 37 را  مسئله  این  است.  احداث  درصد  با  مرتبط  توان 

هاي بخش  ثیري دانست که در تخریب خیابان محتشم و تأ 
 ). 5شمالی محله داشته است (جدول  
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 . بررسی اصالت الگوهاي کالن محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان).4جدول 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
در سال    - پاقپان  محلۀ  دهندة  تشکیل  قطعات  و  معابر  نقشۀ  مقایسۀ 

وضع    1335 می با  نشان  اولیۀ  موجود،  و  اصیل  چگونه شکل  که  دهد 
 محله بواسطۀ تخریب و نوسازي در جدارة معابر دچار تغییر شده است. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

هاي ترین گذرهاي محلۀ پاقپان، یعنی جداره هاي مهم امروزه جداره   -
پاقپان رنگرزها  ، جداره%64میرنشانه حدود  محور  گذر  و    %32هاي 

 اند.دچار تخریب و نوسازي شده  %70محتشم هاي گذر جداره 
غربی گذرهاي پاقپان هاي صورت گرفته را در شمال عمدة تخریب  -

 توان مشاهده کرد. و محتشم می 
 
 
 
 
 
 
 

 ب: نقشۀ وضع موجود قطعات و معابر تشکیل دهندة محلۀ پاقپان 

 1335الف: نقشۀ قطعات و معابر تشکیل دهندة محلۀ پاقپان در سال 

 موجود گذرهاي پاقپان، میرنشانه، رنگرزها و محتشمد: وضع 

 1335ج: گذرهاي پاقپان، میرنشانه، رنگرزها و محتشم در سال  

 

 

 . بررسی اصالت الگوهاي میانی و خٌرد محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان). 5جدول 
  

 
 
 
 

 

 

  

 
 .1335نقشۀ بخش شمالی، شرقی و غربی محلۀ پاقپان در سال 

 
  از بخش   %39از مساحت اصیل بخش شمالی محله،    %63امروزه حدود  

و الگوي    از بخش اصیل غربی محله تخریب شده  % 37اصیل شرقی و  
 وسازهاي جدید با الگوي بناهاي اصیل متفاوت است. ساخت 

 د: وضع موجود بخش شمالی محله

 ه: وضع موجود بخش شرقی محله

 غربی محلهي: وضع موجود بخش 

 اندامروزه تخریب شدههایی که واحد 1335الف: بخش شمالی محله در سال 

 اندهایی که امروزه تخریب شدهواحد 1335ب: بخش شرقی محله در سال 

 اندهایی که امروزه تخریب شدهواحد 1335ج: بخش غربی محله در سال 
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 .1335نقشۀ بخش شمالی، شرقی و غربی محلۀ پاقپان در سال 

 
  از بخش   %39از مساحت اصیل بخش شمالی محله،    %63امروزه حدود  

و الگوي    از بخش اصیل غربی محله تخریب شده  % 37اصیل شرقی و  
 وسازهاي جدید با الگوي بناهاي اصیل متفاوت است. ساخت 

 د: وضع موجود بخش شمالی محله

 ه: وضع موجود بخش شرقی محله

 غربی محلهي: وضع موجود بخش 

 اندامروزه تخریب شدههایی که واحد 1335الف: بخش شمالی محله در سال 

 اندهایی که امروزه تخریب شدهواحد 1335ب: بخش شرقی محله در سال 

 اندهایی که امروزه تخریب شدهواحد 1335ج: بخش غربی محله در سال 
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 ها و فنون سنت 
ها  دهد که سنتشرایط موجود محلۀ پاقپان نشان می 

روش فراموشی  و  به  رو  محله  این  در  ساخت  اصیل  هاي 
ساخت از  را  مسئله  این  میاست.  جدیدي  توان وسازهاي 

گرفته  شکل  محله  این  در  که  هماندریافت  که  اند.  گونه 
بناه در  شد،  تازه اشاره  ساخت  اي  نحوة  به  توجهی  ساز 

هاي ساخت بناهاي  بناهاي اصیل محله نشده است. روش
می  را  محله  این  خانهاصیل  از  مانند  توان  قدیمی  هاي 

حدادپور و منوچهري و مدرسیان دریافت. همچنین، روش 
سرپوشیده  گذرهاي  گذر  ساخت  و  پاقپان  گذر  مانند  اي 

مانند   بناهایی  یا روش ساخت  و رنگرزها  رنگرزها  مسجد 
حمام محتشم که روزگاري در ساختار اجتماعی و فرهنگی  

امروزه به  صورت متروکه رها  کاشان قدیم نقشی داشته و 
) است   ,Mohammadi Zanjani & Amin Zadehشده 

توجه و شاخص این محله است )، همگی از نکات قابل 2017
گرفته قرار  نابودي  درمعرض  بعضاً  فراموشی  که  اند. 

هاي هاي اصیل ساخت بناهاي تاریخی موجب مرمت روش
شود و به شکل اولیه و  غیراصولی این گونه فضاها نیز می

 رساند. ازپیش آسیب می ها بیش اصیل آن

 زمینه 
زنجیر محلۀ پاقپان در جنوب بازار کاشان و محلۀ درب

قرار داشته و از شرق توسط محلۀ سرپله و از جنوب توسط  
یالن و از غرب توسط محلۀ  درب  عمارت وهاي پشتمحله

کلهر محصور شده بوده است. امروزه، محله جایگاه اصیل  
خود را در سمت شرق و جنوب و غرب حفظ کرده است؛  
اما احداث خیابان محتشم موجب شده جایگاه این محله 

محله ببیند.  آسیب  شمالی  قسمت  روزگار در  در  که  اي 
از محله  بازار محسوب مپیشین  نزدیک  شده است،  ی هاي 

منظور احداث  گرفته به هاي صورتواسطۀ تخریبامروزه به
درب محلۀ  از  کامالً  محتشم  منفک  خیابان  بازار  و  زنجیر 

هاي شده است. این جداافتادگی از بازار موجب قطع ارتباط
اجتماعی و اقتصادي این محله با بازار شده و انزواي محله 

از آس به  یبرا در پی داشته است. دلیل بخشی  هایی که 
کالبد و کارکردهاي اصیل این محله وارد شده است، همین 

می محله  از انزواي  برخی  شده  موجب  که  دانست  توان 
رونق و رها و تخریب فضاهاي تجاري و مسکونی محله بی 

 شوند. 

 هویت   
هاي مانند سایر محله هاي اخیر بهمحلۀ پاقپان در دهه

اییان به شهر و ورود  تاریخی کاشان با مسئلۀ مهاجرت روست
بوده؛   مواجه  عراقی  کمتر  تعداد  به  و  افغان  مهاجران 

نتیجه، در محله اجتماعی از اقوام مختلف شکل گرفته  در
است. این مسئله موجب نداشتن هویت تاریخی و اجتماعی  

-Bahgمشترك میان ساکنان بومی و اقوام ذکر شده است (

e Andishe Consulting Engineers, 2011  .(میان،  ایندر
هاي کالبدي مانند مدرسۀ اتحاد که از زمان تأسیس  نشانه 

سال   مدرسه 1313تا  است  ش  بوده  یهودیان  مختص  اي 
)Sadat, 2008 کارگاه نشان می) و  رنگرزي  دهند که  هاي 

روزگاري این محله پذیراي استادکاران رنگرزي و یهودیان  
ه، از  کاشان نیز بوده است. همچنین درکنار موارد ذکرشد

آرامگاه محتشم در  بقعۀ میرنشانه و  مانند  تأثیر عناصري 
نمی پاقپان  محلۀ  فرهنگی  و  مذهبی  هویت  توان معرفی 

به  چشم جاذبهپوشید؛  از  که  میرنشانه  بقعۀ  هاي ویژه 
 ,Fallah Tabar & Modiriگردشگري دینی کاشان است (

2012.(  
می بررسی  نشان  ساکنان  ها  همچنان  محله  که  دهند 

شدن می خود را حفظ کرده است؛ اما ورود مهاجران و کم بو
هاي رنگرزي بر  رونقی کارگاه جمعیت یهودیان کاشان و بی 

ماندن و  حال، پایدارعین هویت آن تأثیرگذار بوده است. در
آرامگاه محتشم موجب شده است   بقعۀ میرنشانه و  رونق 

  تر اي پررنگکه امروزه هویت مذهبی و فرهنگی محله جلوه 
 با هویت صنعتی آن داشته باشد. درمقایسه
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 کاربرد و کارکرد 
بر فضاهایی که تخریب شده و در محلۀ پاقپان، عالوه

داده دست  از  را  خود  اولیۀ  و  اصیل  بناهایی  کارکرد  اند، 
آب و  محتشم  حمام  و  اتحاد  مدرسۀ  مانند  انبار شاخصی 

ه  و بدون استفاد میرنشانه نیز کاربري خود را از دست داده
شده  دررها  بقعۀ  ایناند.  مانند  فضاهایی  کاربري  میان، 

میرنشانه و آرامگاه محتشم همچنان حفظ شده و موجب  
نظر  تعامالت فرهنگی و اجتماعی محله هستند؛ هرچند به 

هاي رنگرزي رسد کاربري اصلی محلۀ پاقپان را کارگاه می 
و   انداند که حاصل نزدیکی محله به بازار بودهدادهشکل می 

و همان محتشم  خیابان  احداث  با  شد،  اشاره  که  گونه 
شده،  اند. درکنار موارد بیانرونقی بازار دچار آسیب شده بی 

محوري مانند مراکز محله نیز کارکرد اصیل فضاهاي انسان
با ورود خودرو به محله تغییر یافته و به پارکینگ خودروها  

تر سه قهاي دقیتبدیل شده است. درنهایت، آنچه بررسی 
درصد از مساحت 13کند، امروزه  محدودة محله روشن می 

و   تخریب شده  کامالً  محله  اصیل محدودة شمالی  بخش 
درصد از مساحت بخش اصیل محدودة 9کاربري ندارد و  

اصیل   بخش  و  شده  مشکل  همین  دچار  نیز  محله  غربی 
با   محله  شرقی  متحمل 2محدودة  کمتري  آسیب  درصد، 

  ).6شده است (جدول 
 

 . بررسی اصالت کاربري محلۀ پاقپان (ماخذ: نگارندگان).6جدول 

 
 

 
 
 
 
 

 

 د: وضع موجود بخش شمالی محله

 ه: وضع موجود بخش شرقی محله

هایی که امروزه تخریب واحد 1335الف: بخش شمالی محله در سال 
 اندشده

 1335ب: بخش شرقی محله در سال 
امروزه تخریب هایی که واحد
 اندشده
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 .1335نقشۀ بخش شمالی، شرقی و غربی محلۀ پاقپان در سال 
اصیل   از بخش % 2محله، از مساحت اصیل بخش شمالی   %13امروزه 

از بخش اصیل غربی محله که با هاشور قرمز مشخص   % 9شرقی و 
 و کاربري ندارند.  طور کامل تخریب شده اند، به شده

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

را شامل   بافت کاشان  از  پاقپان قسمت کوچکی  محلۀ 
شود که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات  می 

شروع شده    1330ویژه از دهۀ  اي که در شهر کاشان به عمده 
به  را  محله  این  یافته،  ادامه  نیز  امروز  تا  سایر  و  مانند 

تأثیر خود قرار داده است. مطالعاتی  هاي شهر تحت قسمت 
شهري   حفاظت  منشور  چهارچوب  در  مقاله  این  در  که 
(واشنگتن) صورت گرفت، از یک سو خصوصیات اصلی این  

نمایش گذاشت و از سوي دیگر نشان  محدودة تاریخی را به 
ها در مواجهه با تغییرات شهري  داد که چگونه این ویژگی 

گونه که اشاره شد، قسمت شمالی  اند. همان دچار آسیب شده 
هاي بیشتري شده که احداث خیابان  دچار آسیب این محله 

تأثیر نبوده است. بخش شمالی محله،  محتشم در این امر بی 
هایی از گذر پاقپان،  دلیل وجود مدرسۀ اتحاد، قسمت تنها به 

انبار پاقپان و چند بناي تاریخی دیگر تا حدودي شکل و  آب 
مقاله،   این  در  است.  کرده  حفظ  را  خود  اصیل  ساختار 

ظور ارزیابی اصالت محله از معیارهاي سند نارا و بیانیۀ  من به 
گرفته  هاي صورت آنتونیو نیز استفاده شده است. بررسی سن 

با  مقایسه نشان داد که اصالت بخش شرقی و غربی محله در 

قسمت شمالی این محله کمتر آسیب دیده است؛ هرچند  
هاي ناشی از تحوالت شهري در  ها نیز از آسیب این بخش 

نمانده ام  خانه ان  درکنار  و  خانۀ  اند  مانند  ارزشمندي  هاي 
ویژه در شمال بقعۀ  مدرسیان و منوچهري در شرق محله، به 

میرنشانه و شمال آرامگاه محتشم در غرب محله، تغییرات  
اند. کالبد  ها آسیب رسانده شهري بر بافت اصیل این محدوده 

به  اگرچه  پاقپان  محلۀ  کارکرد  خاص  و  عناصر  و  واسطۀ 
خانه  نظیر  و  ارزشمندي  مدرسیان  نوبختی،  تاریخی  هاي 

آب  میرابوالقاسم  حدادپور،  آرامگاه  محتشم،  و  پاقپان  انبار 
اند و  کاشانی و محتشم کاشانی و بقعۀ میرنشانه سالم مانده 

کرده  حفظ  را  خود  بر  تعامالت  شهري  تحوالت  اند، 
آسیب  قسمت  تاریخی  محدودة  این  پیکرة  مختلف  هاي 

اند.  ها شده موجب نابودي شکل و کارکرد اصیل آن   رسانده و 
بررسی همان  که  صورت گونه  امروزه  هاي  داد،  نشان  گرفته 

هاي اصیل این محله از بین رفته  نزدیک به نیمی از ارزش 
هاي تاریخی موجب  هاي اصیل محله رفتن بخش بین است. از 

ماهیت   از  درستی  شناخت  و  درك  به  نتوان  شد  خواهد 
 . ها پی برد ولیه و اصیل کالبد و کارکرد آن هاي ا ویژگی 

 

هایی که امروزه تخریب واحد 1335ج: بخش غربی محله در سال 
 ي: وضع موجود بخش غربی محله اندشده

 

 

 ي سپاسگزار 
 . وجود ندارد

 

 منابع مالی 

 . است  شده  تهیه  نویسندگان  توسط  مطالعه  این  مالی  منابع 
 

 تعارض منافع 

مالی   حمایت بدون که است مستقل پژوهشی مقاله این
 حاضر، مطالعۀ  انجام در  است. شده انجام سازمانی

 .اندنداشته  منافعی تضاد گونههیچنویسندگان 
 

 نوشت  پی 
ق توسط مالیقوتئیل و کمک 1326این مدرسه در سال   .۱

داوود جاوید براي یهودیان کاشان و با نام آلیانس افتتاح  
سال   در  است.  این  1313شده  مدیر  حائري  تقی  ش، 

داد  اجازه  قبلی،  مدیران  برخالف  و  است  شده  مدرسه 

مدرس  به  نیز  مسلمان  سال  شاگردان  در  شوند.  وارد  ه 
ش، این مدرسه به نام مدرسۀ ملی اتحاد تغییر نام  1320

وپرورش  اختیار آموزش، در1357داد و سرانجام در سال  
 ). Sadat, 2008قرار گرفته است (

فرهنگی  ن .۲ میراث  ادارة  پاقپان،  گذر  ثبتی  پروندة  ك: 
 کاشان. 

پروندة ن .۳ خانه   ك:  و ثبتی  مدرسیان  و  حدادپور  هاي 
 هري، ادارة میراث فرهنگی کاشان. منوچ

فرهنگی  ن .۴ میراث  ادارة  نوبختی،  خانۀ  ثبتی  پروندة  ك: 
 کاشان. 

پروندةن .۵ میراث   ك:  ادارة  محتشم،  محلۀ  مرکز  ثبتی 
 فرهنگی کاشان. 

 . 1397ك: جیحانی و شفیعی، براي اطالعات بیشتر ن .۶
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 ي سپاسگزار 
 . وجود ندارد

 

 منابع مالی 

 . است  شده  تهیه  نویسندگان  توسط  مطالعه  این  مالی  منابع 
 

 تعارض منافع 

مالی   حمایت بدون که است مستقل پژوهشی مقاله این
 حاضر، مطالعۀ  انجام در  است. شده انجام سازمانی

 .اندنداشته  منافعی تضاد گونههیچنویسندگان 
 

 نوشت  پی 
ق توسط مالیقوتئیل و کمک 1326این مدرسه در سال   .۱

داوود جاوید براي یهودیان کاشان و با نام آلیانس افتتاح  
سال   در  است.  این  1313شده  مدیر  حائري  تقی  ش، 

داد  اجازه  قبلی،  مدیران  برخالف  و  است  شده  مدرسه 

مدرس  به  نیز  مسلمان  سال  شاگردان  در  شوند.  وارد  ه 
ش، این مدرسه به نام مدرسۀ ملی اتحاد تغییر نام  1320

وپرورش  اختیار آموزش، در1357داد و سرانجام در سال  
 ). Sadat, 2008قرار گرفته است (

فرهنگی  ن .۲ میراث  ادارة  پاقپان،  گذر  ثبتی  پروندة  ك: 
 کاشان. 

پروندة ن .۳ خانه   ك:  و ثبتی  مدرسیان  و  حدادپور  هاي 
 هري، ادارة میراث فرهنگی کاشان. منوچ

فرهنگی  ن .۴ میراث  ادارة  نوبختی،  خانۀ  ثبتی  پروندة  ك: 
 کاشان. 

پروندةن .۵ میراث   ك:  ادارة  محتشم،  محلۀ  مرکز  ثبتی 
 فرهنگی کاشان. 

 . 1397ك: جیحانی و شفیعی، براي اطالعات بیشتر ن .۶
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