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 چکیده
معماری و شهرسازی در ایران بوده و  یها نهیزمتمدن اسالمی در  یریگ شکلدر  رگذاریتأثکاشان یکی از مراکز مهم و 

با به دست آوردن آثار سفالین و  کهسیلک کاشان کسانی مثل رومن گیرشمن در طی کاوش در منطقه  یها افتهیحتی با 
که این تمدن را بیشتر باید در نظر گرفت و کاشان مانند بسیاری از  دست یافتند یزیانگ شگفتبه نتایج  ها تپهفلزی از دل 

گذشت که قدمت این تمدن را باید  توان ینماز اهمیت آن براحتی  گاه چیهدوره اسالمی که پایتخت نبوده است  یشهرها
هجری قمری کشور ایران بیش از پیش دارای  11با به قدرت رسیدن صفویان در ایران در قرن . بیشتر در نظر گرفت

شد که این امر در  نیتأمو مسیر ها در سراسر کشور بیشتر از گذشته  ها راهامنیت در  ساختار حکومت یکپارچه شد که
موجب توسعه و ایجاد بناهایی از جمله همین امر داشته است و  یمؤثرمثبت و  ریتأثتجارت و سفرهای بین شرق و غرب 

 .شده است اند داشتهکاروانسرا که نقش مهمی در این ارتباط 
، شرق شناسانانی که به دالیل متعددی به اند داشتهی است که از شهر کاشان دیدار مقاله حاضر برگرفته از نوشتار افراد

به  یا مسئلهو ادیبان و شاعران و نقاشان معروف که بیش از هر  یشناس باستانو یا اعضای هیات های  اند کردهایران سفر 
اشارتی به صنعت و تجارت و  ها نوشته در این. اند کردهاین سرزمین توجه  رینظ یبطبیعت و جغرافیا و اقلیم و منظر 

 یها دادهو سیاحان غربی  یها سفرنامهدر این تحقیق با مراجعه به . داب و رسوم مردم کاشان اشاره شده استآاقتصاد و 
نگاهی گذرا به شکل شهر و شرایط آب و  و همچنینجغرافیایی و آثار معماری و شهرسازی از شهر کاشان در دوره صفویه 

 .میا پرداخته یعباس شاهاغ فین و کاروانسرای بشهر شاخص مانند اثر هوایی و چند 
  

 ، سیاحان غربیجغرافیای معماری، شهرسازی، کاشان، صفویه یها داده: یکلیدواژگان 
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Abstract: 
Kashan was one of the most important and impressive centers in creation of 

Islamic civilization in Iran in the field of architecture and urban planning and also 

by some researcher's discovery such as Rumen Girshman who gained remarkable 

achievements in their exploration by finding ceramics and metal works from the 

hills, its civilization must be more appreciated and its importance must not be 

ignored however Kashan like most of other cities in Islamic period was not a 

capital city. When Safavids came to power in Iran in the 10
th

 century AD, this 

country achieved more integrated governance structure rather than before and the 

safety of roads and paths was provided more that this matter had a major and 

profound impact on trade and travel between east and west and also it caused 

expansion and creation of some buildings such as caravanserais which played an 

important role in communications.  
This article is written according to those who have visited Kashan, those who 

know the east and traveled to Iran for several reasons, and Iranian archaeologists 

or staff members and also writers, poets and famous artists who have paid much 

more attention to nature, geography, climate and unique landscape of this country 

rather than any other issues. This article is full of references to industry, trade, 

economic and local customs of people. In this study, we refer to western travelers, 

geographic data, architectural works, urban planning of Kashan in Safavid period 

and also a quick look at the city, weather conditions and some indicators such as 

Finn garden and Shah Abbas Caravanserai. 
 

Key words: architectural geographic data, urban planning, Kashan, Safavid, 

western travelers. 
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 موقعیت جغرافیایی و اقلیم کاشان
پشت به کوهستان و از  سو کیهکتار در ناحیه مرکزی ایران قرار گرفته است که از  2111کاشان با مساحت 

 91متر بوده و دارای مختصات جغرافیایی  549ارتفاع آن از سطح دریا . سوی دیگر روی به دشت کویر دارد

 .دقیقه عرض شمالی می باشد 95درجه و  33دقیقه طول شرقی و  22درجه و 

اینکه بر اساس تقسیمات تا  کردند یمجغرافیدانان شهر کاشان را زمانی جزو ایالت جبال یا عراق عجم محسوب 

 شود یماز توابع استان اصفهان محسوب  تاکنون 1399یکی از شهرهای استان مرکزی و از سال  قبالًکشوری 

 یشناس نیزماطراف کاشان را تشکیالت انذریتی دوره آئوسن دوران سوم  یشناس نیزمتشکیالت  نیتر یمیقد

 یفشان آتشخروجی  منشأکه  ییها سنگجنوب کاشان  یها کوهستانکه در منطقه وسیعی از  دهد یمتشکیل 

 طرف بهمتر است که بتدریج  191دشت کاشان در حدود  یها دامنهطبقات آبرفتی در . اند شدهدارند گسترده 

 .شود یممنطقه شمالی و کویری ضخامت آن کم 

آن قله واقع در  یها قله نیتر مهمجهت سلسله جبال در این ناحیه، از شمال غری به جنوب شرقی است که 

 3111متر، قله هفت کتل با ارتفاع  2911متر، قله واقع در جنوب برزک با ارتفاع  3011شرق نیاسر با ارتفاع 

کیلومتری  291کیلومتری جنوب پایتخت و در  239کاشان در . باشد یممتر  3011متر و قله کرکس با ارتفاع 

دارد و از طرف شرق و شمال به دشت کویر، از جنوب شرق  شمال شهر اصفهان در مسیر اتوبان قم اصفهان قرار

طبق نقشه جغرافیایی . و گلپایگان متصل است محالت به اردستان و از سمت غرب به شهرستان دلیجان،

 :است چهار بخشکشور شهرستان کاشان دارای  یبردار نقشهسازمان 

در  رسد یممتر  559و ارتفاع آن از سطح دریا به  لومترمربعیک هزار پنجاهمنطقه کاشان که مساحت آن حدود 

از شمال به کویر مرکزی و دریاچه نمک و شهرستان آران و  کاشان .حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است

تبدیل به شهرستان گردیده و از  1323کاشان بوده که در سال  یها بخشیکی از  قبالًاین شهرستان )بیدگل 

نطنز، میمه و از مشرق به بخش کویرات و از مغرب به  یها شهرستانو از جنوب به  (کاشان مستقل شده است

 .استشهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی محدود 

بخش  4کاشان در حال حاضر دارای شهر مرکزی کاشان و شهرهای قمصر، نیاسر، برزک، جوشقان کامو و 

، بخش نیاســـر، بخش (تولید گالب معروف ایرانمحل )بخش مرکزی، بخش قمصر  یها ناموسیع و مهم به 

که در حال حاضر  اند شدهاز لحاظ تقسیمات کشوری هر یک به چند دهستان تقسیم  ها بخشاین ، استبرزک 

، نیاسر و مشهد اردهال در بخش کوه دشت یها دهستانمیاندشت و کوهپایه در بخش مرکزی،  یها دهستان

گالب و بابا افضل در بخش برزک  یها دهستانقهرود و جوشقان قالی از بخش قمصر و  یها دهستاننیاسر، 

 .وجود دارند

مناطق شمال و شرق شهرستان شامل  .کویری و کوهستانی است یوهوا آبکاشان از لحاظ اقلیم دارای دو نوع 

شامل مناطق  کویری گرم و خشک و مناطق جنوب و غرب آن یوهوا آبهموار و گسترده دارای  یها دشت

در  ها تابستاندرجه حرارت هوا در  .معتدل کوهستانی و ییالقی هستند یوهوا آبکوهستانی و کوهپایه دارای 

و میزان بارندگی ساالنه در مناطق معتدل و کوهستانی  رسد یمدرجه باالی صفر  49مناطق کویری تا 

اصلی و ترانزیت  یها راهگرفتن در مسیر لحاظ قرار  کاشان از. است متر یلیم 132متوسط  طور بهشهرستان 

سراسری کشور از این شهرستان یکی از مراکز مهم مبادالت اقتصادی و  آهن راهشمال و جنوب کشور و عبور 

حال حاضر کاشان از طریق بزرگراه امیرکبیر از شمال به قم و تهران و از جنوب به  در .شود یمتجاری محسوب 

اصفهان متصل است همچنین این شهرستان دارای یک فرودگاه قابل استفاده برای هواپیماهای نظامی و 

ارائه خدمات پروازی در  قادر بههواپیماهای کوچک مسافربری است و در صورت تکمیل و تجهیز کامل آن 

 .به مناطق همجوار نیز خواهد بود تر عیوسسطح 
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 :دیدگاه سفرنامه نویسان این دوره وکاشان در دوران صفویه 
بودند و از حکومت آنان  مؤمنحکومت صفوی در قرن دهم هجری، اهالی کاشان، شیعیانی  کار آمدنروی  با

ق ضربه سختی به بناهای شهر وارد آورد لیکن در این دوره . هـ 502زلزله ویرانگر سال  اگرچه. استقبال کردند

صنعت و هنر . از تاریخ کاشان در شئون مختلف ترقی فراوانی کرده و به منتها درجه شهرت دست یافت

شمی، کتان، ابری یها پارچهانواع  نیباتریزبافندگی در این شهر به اوج ترقی و شکوفایی رسیده و بهترین و 

چنانکه شاردن سیاح . شد یمنساجی کاشان بافته  یها کارگاهپشم و ابریشم در  یها یقال نیتر مرغوبمخمل، 

اساس ثروت و حیات مردم کاشان از صنایع نساجی و ابریشم بافی و تهیه قطعات زربفت و : سدینو یمفرانسوی 

اثر تاریخی در  ها ده. آبادانی کاشان بوده استعصر صفوی بهترین دوره رونق و . نقره بافت تشکیل شده است

عالم و فقیه کاشانی در این دوره همگی نشانگر عصر طالئی کاشان در این دوره  ها دهشهر و حومه آن و ظهور 

 نیتر مهمپایتخت برگزیدند و به کاشان که از  عنوان بهسالطین شیعه صفوی پس از اینکه اصفهان را . است

بود توجه شایانی کرده و ضمن سفرهای متعدد به این شهر اماکن رفاهی و مذهبی  نینش عهیش یها کانون

اهمیت کاشان در این دوره به حدی است که سفرنامه نویسان از این شهر . بسیاری را به یادگار گذاشتند

در  عباس شاهبازار کاشان در این دوره نیز رونق و گسترش یافت،  .اند ادکردهیپایتخت مذهبی ایران  عنوان به

بقعه  ها ده، بنانهادهو کاروانسراهای مجلل  ها دکانبه نام قیصریه مشتمل بر  یا تازهوسط بازار، چهارسوق 

ل لو مج نیتر ارزندهیکی از . ساخته شد یباشکوهمتبرکه بازسازی و نوسازی گردیده و کاروانسراها و مساجد 

 .جنوب کاشان بنیان نهاده شدکیلومتری  9ترین بناهای این دوران باغ فین است که در 

کاشانی، متکلم، فقیه، مفسر و ادیب و صاحب آثار متعدد ... ا مالفتح :مشهورترین عالمان دوره صفوی عبارتند از

است  مانده یبرجا... حکمت، کالم، اخالق، عرفان و  یها نهیزمآثار در  ها دهـ مالمحسن فیض کاشانی که از وی 

 .صفویه دورهنامی  یسرا حهیمدنی، ـ کلیم کاشانی ـ محتشم کاشا

که در زمان  ها هجوماز این  یکیدرقرار گرفت  ها افغانمورد هجوم  دو باردر اواخر دوران صفویه کاشان 

و نصرآباد  آباد نوشاهالی روستاهای کویر کاشان همانند . خان حاکم افشاری کاشان صورت گرفت یحسنقل

مورد قتل و غارت قرار گرفتند اما این بار نیز برج و بارو و تیراندازهای فراز آن مانع از ورود این مهاجمان به 

 .داخل شهر کاشان شدند

سیاحان و افرادی که در دوران صفویه به دالیل متعددی به شهر کاشان سفر  یها سفرنامهبه  در تحقیق پیشرو

 :ت که عبارتند ازمراجعه شده اس اند کرده

 1(1024-1991)دُن گارسیا دِسیلوا فیلگوئروا  .1

 2(1092-1900)پیترو داِلواله  .2

 3(1002-1010)سرتامس هربرت  .3

 4(1005-1019)ژان باتیست تاورنیه  .4

 9(1021-1955) آدام اولئاریوس .9

 1(1213-1043)ژان شاردن  .0

                                                 
1 - (Don Garcia de Silva Figueroa)   
2 - (Pietro della Valle) 
3 - (Sir Thomas Herbert) 
4 -  (Jean Baptiste Tavernier) 
5 - (Adam Olearius) 
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 2(1002-1033)ژان دُتوِنِو  .2

 3(1224-1040)جووانی فرانچسکو جمللی کارری  .0

 4پدر دوالماز .5

 9ماری کلود پوتی .11

 0(1222-1092)کُرنی لوبروین  .11

 در استخراج مطالب این افراد سعی شده است مطالبی که مرتبط با موضوعات این مقاله و نیز مطالبی که صحت

با  بعضاًدارد و به دور از اغراق و واقعیت هست استفاده نشود چرا که بسیاری از توصیفات در مطالب قدیمی 

این تحقیق  باهدفمتعددی بوده که باعث شده مطالب از جهت اصلی خارج و یا متفاوت  یها هدفو  ها تین

 .باشد

 

 اقلیم و شرایط اجتماعی

 جلگهشهر کاشان در کنار یک  سدینو یمخود در توصیفات اقلیمی کاشان  سفرنامهدر بخشی از  پیترو داِلواله

زمستان در آنجا عمالً وجود ندارد و برعکس تابستانش . و بسیار گرم است بناشدهمرتفع  تپهوسیع و پای چند 

. مردم بتوانند این هوا را تحمل کنند شود یمانار باعث  خصوص بهفراوان،  یها وهیمطاقت فرساست و فقط وجود 

زمین این  نکهیباا "دیافزا یم دن گارسیا دِسیلوا فیلگوئروا همچنین در این زمینه(142، ص 134، 1351  ه دالوال)

کاشان مستطیل شکل  (1شکل).در سراسر سال انباشته از برف است ها کوه قلهنواحی بسیار خشک و گرم است 

و ژان شاردن در توصیف دیگری بر  (240، ص 230، 1303فیلگوئروا )"بوده و از مشرق به مغرب امتداد دارد

و  استو از دور به شکل هاللی  استچهارم فرسنگ  کی آنو عرض  فرسنگ کیطول شهر  دیافزا یمشهر 

دارد و شهر در   انبار آبو چندین  شود یم نیتأم شده کندهشهر از کاریزهای که  ازیموردنندارد و آب  یا رودخانه

دشتی گسترده است و نزدیک کوه بلند بنا شده است و عوامل گرمی هوا را در این شهر وجود رشته کوه بلند 

 (935، ص 933، 1322  ی ای م غ ی) داند یم

                                                                                                                                      
1 -  (Jean Charden) 
2 - (Jean de Thevenot) 
3 -  (Giovanni Francesco Gemelli Careri)   
4 -(P’ere de la Maze) 
5 - (Marie-Claude Betit) 
6 - (Corneille Le Bruyn) 
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 ن دوویلمورنئکاشان قدیم و دور نمای روستای فین از سفرنامه اوگوست الکو-1شکل

 

شهرهای تجارتی ایران به  نیتر مهمو  نیتر تیپرجمعکاشان یکی از  سدینو یمآدام اولئاریوس از لحاظ جمعیت 

بزرگ و مجلل دارای کاروانسراهای بزرگ و متعدد، یک بازار  یها خانهبه همین جهت عالوه بر  رود یمشمار 

و طاق نمادار  دوطبقه یها ساختمانآن  دورتادور (2شکل. )زیبا و تماشایی و یک میدان است  العاده فوق

 (939، ص 931، 1305) .است رینظ یبو از این نظر در تمام شهرها  شده ساخته

 وپنج یسعرض جغرافیایی این شهر : دیافزا یمو همچنین شاردن در توصیف موقعیت مکانی و جزییات دیگری 

اغنام و احشام و پرندگان در کاشان بسیار نیست، اما . درجه است هشتادوششدقیقه و طولش  وپنج یسدرجه و 

و در تمام طول مدتی که در این  برند یمنوبر خربزه و هندوانه را از کاشان به اصفهان . حبوب و میوه فراوان دارد

 (935، ص 933، 1322  ی ای م غ ی)ندکن یمشهر خربزه و هندوانه فراوان است به پایتخت حمل 

 
 شان قدیم و دور نمای روستای فین از سفرنامه اوگوست الکونن دوویلمورنکا-۲شکل

 

 

نواحی  جیتدر به، شود یمکاشان، محیط عوض  یها یکینزد در :جووانی فرانچسکو جمللی کارری ذکر میکند

در مورد نحوه اداره شهر کارری  (01، ص 92، 1303  گ ارن و ک  ی وان ج خ ن).خورد یممزروع و سرسبز به چشم 

اندک از هم احاطه  یا فاصلهدور شهر را دو دیوار به  .شود یمخانی اداره  لهیوس بههم مثل قم  کاشان :دیافزا یم

صنعتگران زیادی دارد، مسگران هنرمند ماهر روی ظروف مسی . کرده، بازار شهر وسیع و جالب و دیدنی است

همه وسیع و  ها طایح. خورد یمبه چشم  جا همهو هنرمند  ور شهیپبازرگانان و . کنند یمزیبایی  یها یکار کنده
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اغلب بازرگانان ساکن این کاروانسراها شب را در کنار حوض بساط شام و رختخواب . اند آبدارای حوض 

را با آجرهای رنگی  ها دکانو  تاحجرمنازل و  یها پنجرهاطراف در و . پردازند یمو به استراحت  گسترند یم

از بازرگانان را  یشمار یب عدهتجارت این کاال . حریر است یها پارچهمحصول صنعتی شهر انواع . اند دادهزینت 

مقدار زیادی از این محصول به هند و سایر ممالک آسیایی . از اطراف و اکناف کشور به این شهر کشانده است

 (01، ص 92، 1303کارری ).شود یمصادر 

و هوایی گرم و خشک شهر کاشان مشخص با توجه به توضیحات باال از نظرگاه سیاحان غربی کامالً شرایط آب 

فراوانی  تیبازرگان اهمقرارگیری این شهر در مسیر مهم شرق و غرب و جنوب بازار و کوچه  لیبه دلاست ولی 

 .به شهر داده و رونق و جلوه شهری در کاشان هویدا گشته است

 

 سیمای شهر
شش  –که بسی زیباتر از خود شهر است  –شهر و حومه آن : سدینو یمشاردن در توصیف سیمای شهر کاشان 

و  نیتر بزرگمسجد جامع . هزار و پانصد خانه، چهل مسجد، سه مدرسه و بیش از دویست باب امامزاده دارد

، مؤذنان بر این مناره باال شده ساختهعظیم  یها سنگاست که از  یا منارهو دارای  مساجد شهر نیتر باشکوه

 و شده ساختهو بعضی از آجر  کاشان برخی از گل و خشت یها خانه. ندیگو یمو در وقت معین اذان  روند یم

ساختمان چیز جالبی در این شهر به  ازلحاظو خوب و باشکوه کم دارد،  ساخت خوش یها خانهروی هم رفته 

. همچنین کاروانسراهای متعدد و بزرگ دارد. عالی است شیها گرمابه، ما در عوض بازارها و خورد ینمچشم 

 شده ساختهکه رو به مشرق دارد  یا دروازهکاروانسرای شاهی است که بیرون شهر مجاور  ها آنهترین ب

 (935، ص 933، 1322  ی ای م غ ی)است

و دارای زمین وسیعی است که در کنار آن، دو  فراگرفتهشهر را دیوار و حصاری گلی  دورتادور دیافزا یمکارری 

 قرارگرفتهجاده و دیگری در وسط باغ زیبا و بزرگی  به مشرف ها آنیکی از : شده واقعقصر تفریحی سلطنتی 

این قصرها . شود یممتعدد آن باز  یها وانیاو  ها یگالر طرف بهقصر دوم دارای هزار در و پنجره است که . است

کارری ).برند یمبه سر  ها آندر  ندیآ یمو موقعی که به کاشان  خودساختهرا سالطین صفوی برای اقامت 

 (01ص ، 92، 1303
 

 و حصار و باروی شهر ها دروازه
پنج . گرد و کهن است یها برجبارویش مضاعف و دارای : دیگو یمدر بیان حصار و باروی سیمای شهر  اردن

 دروازه]که رو به مشرق دارد، چون نزدیک کاخ شاه است دروازه شاهی  ها آنیکی از ( 4و3شکل ). دروازه دارد

بلند و محکمی  یها طاقکه  شود یماست، به بازار بزرگی باز  تر بزرگکه بالنسبه زیباتر و  شود یمنامیده [ دولت

است [ فین]دروازه فیو  شود یممغرب گشوده  طرف بهنام دروازه دیگر که . شده ساختهکاخ شاه بیرون بارو . دارد

. نیم فرسنگی شهر قرار دارد یافته که آبادی بزرگی بدین نام در همان جهت و در[ را]و از آن جهت این نام 

سومین دروازه در جهت شمال غرب است و چون در نزدیکی خانه کاخ مانند یکی از بزرگان دولتمند موسوم به 

یکی در شمال شرق و دیگری در  همدو دروازه دیگر رویاروی . بدین نام موسوم شده است شده ساختهملک 

این شهر با دو دیوار تودرتو . شود یمروازه اصفهان نامیده و دیگری د و یکی دروازه قم اند واقعجنوب شرق 

که برای ورود به شهر در هیچ نقطه نیاز به جستن مدخل  اند دهیگردویران  یا اندازه، ولی دیوارها به شده احاطه

 (935، ص 933، 1322  ی ای م غ ی).و دروازه نیست
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 بخشی از دیوار و برج های دیدبانی قلعه جاللی، متصل به باروی کاشان -۳شکل

 

 

 
 بخشی از باروی کاشان در شرق قلعه جاللی-4شکل

 معماری ابنیه
 نیتر کاملاین کاروانسرا که زیباترین و بهترین و  :دیافزا یمشاردن در مورد معماری بناهای کاشان 

 دوطبقه. طول هر ضلعش از طرف داخل دویست قدم هندسی است. استکاروانسراهای ایران است چهارگوشه 

ارتفاع این بنا از طرف صحن . استاست و در سرتاسر زیر طبقه پایین بنایی است که مخصوص توقف چهارپایان 

و روی آن با  پاست هشتطولش . باشد یم[ انگشت]برابر چهار شست  ها اتاقو از کف  قامت انسان اندازه به

هریک از دو [ در. ]پوشیده شده است درخشد یمر سفید ظریف و شفافی که مانند سنگ سماق مرم یها سنگ

افزون بر این در وسط . و در دو طرف دیگر ده آپارتمان ساخته شده [حجره]طرف طبقه اول پانزده آپارتمان 
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در وسط آن . استو عرض ده پ آپارتمان های دیگر یک اتاق به طول پانزده. ساختمانی است که پنج اتاق دارد

. خورد یماز سقف آن پوشیده شده، به چشم  یا مهینو رواقی چهارگوشه در جلو به وسعت ده پا که  بخاری است

، باالخره در شده ساخته. است شده هیتعبدر هر طرف این رواق که به سکونت خدمه اختصاص دارد یک بخاری 

این کاروانسرای بزرگ و مجلل را ( 9شکل ). و باصفا وجود دارد منظر خوشپشت کاروانسرا نیز چند باغچه 

 :شده ثبتکه باالی آن نصب است این کتیبه  یا لوحهبزرگ ساخته و در  عباس شاه

 (935، ص 933، 1322  ی ای م غ ی)سرا  کارواندر کاروانسرا نکند  و جهان کاروانسرا میا یکاروانما 

 
 طرحی از کاروانسرای شاهی در کتاب سفیر زیبا، اثر ایون گرس-5شکل

 

شخصی بسیار زشت  یها خانهولی . اند شده ساختهکاروانسراها خیلی خوب : دیگو یمژان دُتوِنِو در بیان معماری 

همانند دیگر شهرها، میدانی . شود ینمدیده  ها آنقابل ذکری در  زیچ چیهو ( البته غیر از عمارت شاهی)هستند 

 (    ، Thevenot).نیز وجود دارد

جوی آبی که از  واسطه بهباغ وسیع این خانه . در شهر کاشان هم خانه سلطنتی وجود دارد دیافزا یمکارری 

در دو طرف این جوی درختان کاج و سروهای موزون . گردد یمبه دو قسمت مساوی منقسم  گذرد یموسط آن 

از حیث درک  ها یرانیا دهد یمنشان  یخوب بهکه  کاررفته به یا قهیسلو در این کار ذوق و  کاشته شده

شاهی محل  یها خانهاین خانه هم مانند دیگر . هنری و حسن سلیقه چقدر از ترکان جلوترند یها یکار زهیر

، اما دهند یمیک سوار کش یا دستهدر جلوخان آجری زیبای این عمارت، . تحصن مجرمین و جنایتکاران است

 یا پارچههستند که وسط آن  یا استوانهبعضی عمامه به سر و برخی دارای کاله دراز . لباس متحدالشکل ندارند

تعظیم الزم به درگاه را « جلوخان»باالی  یها نوشتهچون هنگام جلو رفتن جهت خواندن . اند دهیچیپرنگی 

درآورد که پیشانیم  زانو بهمام از گریبانم گرفت و مرا طوری با تندی ت کلیه یقوفراموش کردم، یکی از سربازان 

و پاس شبانه  شود یمبسته  ها مغازههمه درهای  یانکرپس از برخاستن صدای طبل و  ها شب. به آستانه خورد

 (01، ص 92، 1303  گ ارن و ک  ی وان ج خ ن).گردد یمپاسداران آغاز 

از هر طرف یک خیابان طوالنی و عریض  [باغ فین]باغ این : کند یمباغ فین امروزی ذکر پدر دوالماز در توصیف 

درختان تنومند هستند و . خیابان دوم خیابان کاج است. خیابان نخستین دارای ردیف درختان سرو است. دارد
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جویباری . اند کاشتهزردآلو،  ژهیو بهدر میان این دو خیابان درختان گوناگون میوه، . است زیانگ تعجب ها آنبلندی 

 (22، ص 29، 1321  ت ی ژزوئ).جاری است ها ابانیخدر طول  ییها یجوبا آب جاری در آن است که از آن 

وجود دارد که گویا در عهد حکومت  یا چشمهدر فین، در باغ شاه، : دیگو یمکُرنی لوبروین هم در مورد باغ فین 

سرچشمه این آب در کوه بلندی به نام ساحل است و آب از طریق ( 2و0شکل). است بناشده[ اول]شاه سلیمان 

 (05، ص 02،  الف Grès 1973).رسد یمبه شهر  شده ساخته عباس شاهآسیاب که در عهد  وهفت ستیب

 
 (454. ص) هزار جلوه زندگینمای داخلی باغ فین در کتاب -6شکل

 

 
 (444. ص) هزار جلوه زندگینمای خارجی باغ فین در کتاب  -7شکل

 

قدم و عرض  221در قسمت شمال غربی، کاخ بسیار زیبایی وجود دارد با میدانگاهی به طول : دیافزا یملوبروین 

است، درفشی  قرارگرفتهدر ستونی که در بیرون . خورد یمدر این میدان دو ستون کوچک به چشم . قدم 111

در سمت راست، باغ  دراز  از خروجپس . شود یمکه در روزهای مسابقه پرچمی بر روی آن افراشته  شده نصب
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باغ بزرگی است و نهری . اند کردهمتر آن را احاطه  5که دیوارهایی به بلندی بیش از  شود یمشاهی مشاهده 

و از آن میان  اند شدهباغ پر از درختانی است که بسیار منظم کاشته . کند یمپرآب و پاکیزه از میان آن عبور 

برای تفرج هم وجود دارد که به دستور  یا خانهدر این باغ . خت انار اشاره کردبه کاج و صنوبر و در توان یم

از درِ نخست که نزدیک به . بزرگ و دو در کوچک دارد در چهارحصار باغ . است شده ساختهبزرگ  عباس شاه

یار بزرگ این بنا بس. کنند یمدر آن زندگی  ها یهندکه  میشو یمدروازه شهر است، وارد کاروانسرای زیبایی 

باالی سقف آن گنبدی قرار دارد که فانوسی . قدم عرض 2قدم عمق و  30ای دارد با  کننده رهیخاست و زیبایی 

دیده  ها آناز میان  ها حجرهدر دو سوی آن، دو طاق وجود دارد که . اند کردهبه سبک ایتالیایی بر روی آن نصب 

دورتادور آن بنایی . قدم عرض 01قدم طول و  111با  میشو یموارد حیاطی  ها طاقپس از عبور از . شوند یم

 ها آنو در زیر  اند گرفته قراراتاق در عرض  11اتاق در طول و  19که در هر دو طرف آن  شده ساختهدوطبقه 

دروازه شهر هم که در همان نزدیکی است سقف  یها حجرهجز آن، . اند شده ساخته هم یروبر  دوطبقهدر  ها اتاق

از این دروازه وارد بازار سرپوشیده زیبایی . قدم با گنبدی شبیه به گنبد کاروانسرا دارد 01ه بلندی طاق داری ب

، نان (عطاری)، داروفروشی یمربا فروش ازجملهاین بازار همه نوع کسب و مغازه و دکان وجود دارد  در .میشو یم

که  ییها یقصابوسایل آشپزخانه، ، کارگاه ساخت دیگ و قابلمه و یفروش چرمو شیرینی فروشی، زرگری، 

هریک از . و از این قبیل یفروش وهیمشده، کبابی یا آب پز دارند، نانوایی،  قطعه قطعهآماده و  یها گوشتهمیشه 

این بازار  (0شکل) .اند قرارگرفتهکنار هم  یتوجه جالبو نظافت  بانظمسقف طاقی شکل دارد و همه  ها مغازهاین 

. به دروازه دیگر کشیده شده است یا دروازههم در میان آن وجود دارد، در طول شهر از  یا خانه ضرابکه 

بزرگ  هم آندیگری در کنار این بازار بزرگ وجود دارند و بازار دیگری مربوط به بازار بزازها است و  یها بازارچه

هم  یبازار .رسند یمبه فروش  ابریشمی و گوناگونی یها پارچهدر آنجا . و سرپوشیده است و درهای زیادی دارد

این بازارها هم بسیار خوب . خورد یمبه چشم  یا معرکه یها رنگدر آنجا . مخصوص رنگرزهای ابریشم است

، ص 02،  الفGrès 1973).و در داخل آن مردم از باد و باران و آفتاب و گرما در امان هستند اند شدهپوشیده 

05) 

در میدانی مقدم بر کاروانسرا، فضای بسیار  ها آناز  سدینو یمماری کلود پوتی در توصیفات معماری خود از شهر 

و  شده ساخته دوطبقههر وجه بنا که رو به این حیاط است، در . بود ها نیتمروسیعی برای میدان مشق و دیگر 

دو قسمت دیگر هرکدام ده حجره دارند، ولی  .زیر آن داالنی است به عمق هشت فوت، پوشیده از مرمر سفید

 (109، ص 104،  ب Grès 1973).یکی بسیار بزرگ بود و پنج اتاق داشت
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 بازار قیصریه در بازار کاشان در سفرنامه اوژن فالندن-8شکل
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 (google earth) از مکان های تاریخی شهر کاشان عکس هوایی-4شکل

 

 (google earth)عکس هوایی از مکان های تاریخی شهر کاشان -14شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 (google earth)باغ فین کاشان -عکس هوایی از مکان های تاریخی شهر کاشان-11شکل
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 (google earth)عکس هوایی از مکان های تاریخی شهر کاشان -1۲شکل

 

 

 

 

 (google earth)عکس هوایی از مکان های تاریخی شهر کاشان -1۳شکل
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در  گاه چیهاین مسئله که  از شهر کاشان و این پژوهشدر  برده نامسیاحان و مستشرقین  یها گفتهبا توجه به 

کیفیت و  ازلحاظو پایتخت نبوده لذا آثار معماری و بافت شهر  ، دارالخالفهکاشان مرکز حکومتهیچ دوره ای 

ولی با توجه به اینکه این شهر بخصوص در دوره صفویه در بین دو شهر مهم قم و ، ه استچشم گیر نبودزیبایی 

به دلیل اینکه این شهر در  و شده یممنزلگاهی بین این دو شهر انتخاب  عنوان بهاصفهان قرار داشته است و 

امام و بین راه مشهد که محل دفن که شامل شهرهای تبریز، اصفهان و قزوین ن مسیرهای پایتختی صفویه بی

و اقامتی  یراه نیببناهای باعث شد که  گرفته یمهشتم شیعیان بوده و مورد توجه حکومت شیعه صفویه قرار 

باالیی نظیر داشتن  تیفیباکو بد حکومتی و کاروانسرا در شهر گسترش یا یها کوشکمانند بسیار مجلل 

که نمونه این بناها به گفته  شودامکانات رفاهی فراوان و نیز کیفیت ساخت باال و تزئینات شاخص در نظر گرفته 

امکاناتی همچون بخاری و  او ب دوطبقهبه شکل که  استدر شهر کاشان  یعباس شاهزیباترین کاروانسرای  شاردن

.سایر موارد احداث شده است

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 منابع
  ه م ه  رای ب  اب ت ک: تهران.  ه چ ردب ک  ن ی س ح. ی ترجمه. سفرنامه آدام اولئاریوس. 1305.  ، آدام وس اری ئ اول .1

. ی ترجمه.  ه اری ش و اف  ه وی ف ص  در دوران  وی س ران ف  ان ش ی ش ز از ک ی گ ان ت ف گ ش  ای ه ه ام ن. 1321.  ان ش ی ش ، ک ت ی ژزوئ .2

  وان ج  ه ش دی ان  ی م ل ع  ه س وس م: تهران.  ی وش ره ف  رام ه ب

  ت رک ش:  ران ه ت. شفا  ن دی ال اع ع ش. ی ترجمه(.  ران ای  ه وط ب رب م  ت م س ق)  ه رو دالوال ت ی پ  ه ام رن ف س. 1351. رو ت ی ، پ ه دالوال .3

  ی گ ن ره و ف  ی م ل ع  ارات ش ت ان

 بنیاد فرهنگ کاشان: تهران. فراز و فرود کاشان به روایت دیگران. 1351. گلکار و آبتین  ن س ، ح ی اطف ع .4

  اس ب ع  اه ار ش ا در درب ی ان پ ر اس ی ف روا س وئ گ ی وا ف ل ی ا د س ی ارس گ  دن  ه ام رن ف س. 1303. فیلگوئروا، دُن گارسیا دِسیلوا .9

  و ن ر ش ن: تهران.  ی ع ی م ا س رض الم غ. ی ترجمه.  اول

.  گ ارن ک  ی ل ع دال ب و ع  ی وان ج خ ن  اس ب ع. ی ترجمه. سفرنامه کارری. 1303. کارری، جووانی فرانچسکو جمللی .0

  ی گ ن ره و ف  ی م ل ع  ارات ش ت ان  ت رک ش: تهران

   وس ت. سفرنامه شاردن. 1322. ی ، ترجمه ال ب ، اق ی ای م غ ی .2

8. Grès ،Yvonne. 1973الف .La belle Brelandière ،1-ambassadeur en Perse. Société 

continentale d’éditions modernes illustrées 

9. ——— .3991 .La belle Brelandière ،ambassadeur en Perse. Société continentale 

d’éditions modernes illustrées 

31. Thevenot،Jean de. “The travels of monsieur de thevenot into the levant - Google Scholar.

 .Archibald Lovell.یترجمه

33. http://scholar.google.com/scholar?q=The+travels+of+monsieur+de+thevenot+into+the+le

vant&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5  

31. http://www.kashanica.com

31. http://www.kashantimes.com

31. http://www.kashan.ir

31. http://www.kashanmet.ir

  

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.kashanica.com/
http://www.kashantimes.com/
http://www.kashan.ir/
http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

