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 چکیده

ائل بوم، مسنحوه نگرش به جهان، اقتصاد، چگونگی تعامل با زیست

اجتامعی، فرهنگی و سیاسی ساختار شهری و هویتی شهرهای 

بندی شهرها در ساختار و استخواناست.  زدهرقمتاریخی ایرانی را 

وده های حکومتی، تغییرات بسیاری پذیرا ببسرت تاریخ و با تغییر دوره

و واکاوی ساختار و سازمان فضایی شهرها و است، بنابراین تحلیل 

ترشیز )کاشمر( با  شناسایی عنارص هویتی حائز اهمیت است.

ساله و با سابقه استقرار قوم پارت، شهری با تاریخ  0222قدمت 

باشد که در مسیر تداوم تاریخی، آگاهانه و نشیب میو  پرفراز

 ژوهش حارض،پ ، چهرۀ کالبدی متفاوتی یافته است. هدفناآگاهانه

 زرتشت دوران از کاشمر شهر هویتی و ساختاری تحوالت بررسی

 مهم شهری فضاهای و شاخص عنارص شناسایی همچنین و تاکنون

باشد. این پژوهش به لحاظ محتوایی تاریخی با می ساختار شهری در

تحلیلی و تفسیری سامان یافته است. رویکرد کلی -روش توصیفی

پژوهش مبنی بر تحلیل و بررسی تأثیرگذاری حوادث تاریخی بر ساختار 

 باشد. نتیجهمیمانده از آن ی جابهها و عنارص فضایی و یادمان

 یه شهر و با تأکید بر مرکز شهرحاصل شناسایی ساختار اصلی و ثانو

پیوسته از مسجد جامع، بازار، همای بهعنوان مجموعهکاشمر به

های فعال تجاری است و حفظ و مدرسه علمیه، کاروانرسا و لبه

 شهر جدید هایتوسعه در هویت ارتقای منظوربه هابازطراحی آن

 کاشمر پیشنهاد شده است.

بخش، تحوالت تاریخی،  هویتساختار شهر، عنارص کلیدی: واژگان

 شهر ایرانی اسالمی، شهر کاشمرکهن

 

Abstract 

The way of thinking about the world, and social, 

cultural and political conditions shaped the urban 

structure and identity of Iranian cities. The structure 

of cities has been incredibly changed throughout 

history, therefore, analysis of the spatial structure of 

the city and identification of identity elements is 

crucial. Torshiz (Kashmar), dating back to the 2000s 

with a history of Parthians’ residence, was a city with 

vicissitude history, has consciously or unconsciously 

taken different physical forms. The purpose of this 

article is to investigate the structural and identity 

changes of Kashmar from the Zoroaster era to the 

present time, and identify the city elements important 

to the urban structure. This research has historical 

content based on descriptive-analytical and 

interpretive research method. The general approach 

is based on the analysis and study of the impact of 

historical events on the spatial structure and 

elements. The results identify the main and secondary 

structure of the city and emphasize the city center as 

an integral combination of master mosque, bazaar, 

seminary, caravanserai and commercially active 

edges, and it is proposed to preserve and redevelop 

them to promote identity in the new developments of 

Kashmar. 

Keywords: City Structure, Identical Elements, 

Historical Changes, Ancient Iranian Islamic City, 

Kashmar City 
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 مقدمه

های مثابه تبلور آیین و اندیشه جامعه، در متدنشهر به

فردی یافته است. گوناگونی های منحرصبهمختلف شکل

شهرها در تاریخ و جغرافیای جهان بیش از هر چیز معلول 

 ها خودهاست و این تفاوتها و اندیشههمین تفاوت در آیین

خوبی منایان ساخته سازمان فضایی شهرها به را در ساختار و

(. سازمان فضایی شبکه 6: 6731است )حبیبی و همکاران، 

از عنارص مراکز شهری، محورهای مهم ارتباطی، محورهای 

دهد. عنارص های عمده تشکیل میمهم عملکردی و کاربری

مهمی در شهرهای موجود هستند که تاریخ رشد کالبدی 

 ترین عنارص درد، به عبارتی برخی از مهمدهنشهر را نشان می

گرفته است و دارای هویتی شهرها در بسرت تاریخ شکل

بندی شهرها در بسرت باشد. ساختار و استخوانمیشاخص 

های حکومتی، تغییرات بسیاری پذیرا تاریخ و با تغییر دوره

وجود تحلیل و واکاوی ساختار و سازمان بوده است. بااین

و شناسایی عنارص هویتی حائز اهمیت  فضایی شهرها

ترین شهرهای استان خراسان شهر کاشمر یکی از کهن است.

باشد. اهمیت تاریخ کاشمر از حیث قدمت آن میرضوی 

است که طبق منابع هسته قدیم شهر در دوران زرتشت برپا 

شده است. این شهر نزد زرتشتیان باستان شهر مقدس 

در آن یکی از سه  دهشساختهمحسوب شده و آتشکده 

آتشکده بزرگ زرتشتیان در دوران ساسانیان بوده است. 

همچنین چندین بار نام و جایگاهش در طول فراز و 

حال آنچه محقق های تاریخ عوض شده است. باایننشیب

توان است هنوز از گوشه و کنار آثاری هرچند اندک می

 حکایت این شهرکهن را جستجو کرد. هدف مقاله بررسی

تحوالت ساختاری و هویتی شهر کاشمر در بسرت تاریخ از 

چنین شناسایی و تحلیل عنارص دوران زرتشت تاکنون و هم

باشد تا بتوان شاخص و مهم در ساختار بافت شهری می

ساختار اولیه و ثانویه مرکز شهر را شناسایی و آن را در 

ی منود. بازطراحهای جدید شهر کاشمر حفظ و توسعه

اصلی پژوهش مبنی بر این است که شهر کاشمر در سؤاالت 

طول تاریخ چه تحوالتی به لحاظ شهرنشینی، شهرگرایی و 

شهرسازی داشته است و تأثیر عوامل مختلف بر شکل و 

بندی شهر چگونه بوده است؟ ساختار اولیه و ثانویه استخوان

و عنارص و فضاهای شاخص هویتی در بافت تاریخی شهر 

 اند؟کاشمر کدم

 یشینه پژوهشپ

ی هامورخان بسیاری، به ثبت تاریخ و بیان رویدادها و دوره

تنها از نگاه رصف اند، اما تحلیل تاریخ نهتاریخی پرداخته

ها بر کالبد شهر و حوادث و رخدادهای زمان، بلکه تأثیر آن

شهرسازان قرارگرفته  موردتوجهتوجه به مسائل شهرسازی 

ر )تحلیلی تاریخی از مفهوم از شار تا شهاست. حبیبی در 

ره ، تاریخ را به سه دو (تأثرشهر و سیامی کالبدی آن تفکر و 

تقسیم و به بیان مفهوم شهرهای ایران و تغییرات کالبدی 

بینی، اقتصاد و اقلیم پرداخته است. از ها متأثر از جهانآن

طرفی در آثار مورخان بسیاری هنگام ثبت تاریخ مربوط به 

و شامل رشق ایران قدیم، اطالعات مربوط به استان خراسان 

( در 6731شود. خرسوی )میترشیز )کاشمر قدیم( یافت 

های تاریخی در شهر ، به بیان حوادث دورهتاریخ کاشمر

کاشمر پرداخته است. افرادی دیگری مانند، حقیقت 

(، 6737(، حسینی )6731(، سعیدیان )6731)

( در آثار تاریخی 6733(، سعادمتند )6733افشارسیستانی )

اند. خود، مطالعاتی نسبت به شهر کاشمر انجام داده

 و تحقیقات جغرافیایی راجع به ایرانآلفونس گابریل در کتاب 

 و های خالفت رشقیجغرافیای تاریخی رسزمینلسرتنج در 

اند. نوآوری پژوهش حارض های خود از ترشیز یادکردهدر نوشته

شهرسازی و همچنین تجلی بررسی حوادث تاریخی از منظر 

 باشد.ها بر ساختار شهر کاشمر میآن

 شناسیروش

د که باشمیاین تحقیق به لحاظ محتوا نوعی پژوهش تاریخی 

باشد. تحلیلی و تفسیری می-متکی بر روش تحقیق توصیفی

رویکرد کلی پژوهش مبتنی بر تحلیل، بررسی و تأثیرگذاری 

بندی شهری حوادث تاریخی بر سازمان فضایی و استخوان

و  یباشد که اطالعات الزم از بررسی اسناد تاریخمیکاشمر 

چنین های صورت گرفته در ارتباط با تاریخ شهر و همتحقیق

های توسعه شهری کاشمر بهره اطالعات موجود در طرح

منظور تکمیل مطالعات و شناخت شهر گرفته شده است. به

اک و ادر ها شناسایی پدیده باهدفاز رویکرد پدیدارشناسی 

 ساکنین استفاده شد و ازدر موقعیتی خاص توسط ها آن
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ی ساکنین قدیمی در ذهن ریتصوطریق مصاحبه و برداشت 

های تاریخی، عنارص شاخص در دوران پهلوی و پس از محله

انقالب اسالمی شناسایی شد. در این پژوهش ابتدا ادبیات 

موضوع در ارتباط با ساختار فضایی، عنارص تأثیرگذار در 

شود. سپس شهر کاشمر ساختار هویتی شهر بررسی می

ن منونه موردی معرفی و سیر تحوالت ساختاری در عنوابه

 شود. سپس عنارص شاخصبسرت تاریخ بررسی و تحلیل می

 چنین از دورانهویتی که از دوران کهن تاکنون باقیامنده و هم

گرفته است، شناسایی و منطبق با اصول قاجار به بعد شکل

بندی و نتیجه حاصل بیان شود. جمعشهرسازی تحلیل می

ر اولیه و ثانویه مرکز شهر جهت حفظ و بازطراحی ساختا

باشد.میآن 

 
: فرایند پژوهش )مأخذ: نگارندگان(1تصویر 

 مبانی نظری

 ساخت و ساختار شهری

ای در حوزه در حوزه مباحث شهرسازی، مطالعات گسرتده

دهنده آن، ساخت و ساختار شهری، عنارص اصلی شکل

. استهویت شهری انجام شده تأثیر آن بر استخوانبندی و

ساختار شهری از آن دسته مفاهیمی است که رویکردهای 

 شناختی برشناختی، زبانی، جامعهشناختستیزمختلف 

(. 16: 6711اند )اهری، ی آن داللت داشتهگیری معنایشکل

ود شصورت کلی، ساختار به آن دسته از قواعدی اطالق میبه

روابط و موقعیت بین عنارص است. روابطی  کنندههیتوجکه 

که برخالف عنارص پایدار و ثابت بوده ولی درمجموع به کمک 

دهنده و حافظ یک کلیت واحد هستند آن عنارص، تشکیل

؛ حمیدی و همکاران، 61: 6711رد و همکاران، ف)سلطانی

فراسيستم  یک مثابهنیز به شهر اصيل (. ساختار61: 6731

طول  ها درگیری انواع زیرسیستمچارچوبی منعطف برای شکل

 خود، يهازيرسيستم به آورد وهای زمانی فراهم میدوره

دهد )بذرگر، می سازمان و شكل اصيل شهر، عنارص و اجزاء

كه  كالبدي نظام یک عنوانبه شهر (. در واقع17: 6731

 ساختار داراي یک دارد، ابندهی رشد و مشخص ایپیکره

که به تعبیر  است اسايس عنارص و اركان از اصيل

شهرسازان ساختارگرا، این عنارص، اجزا دیرپای، تغییرناپذیر و 

بندی شاخص ساخت اصلی شکل شهر هستند و استخوان

ند. چندی از محققان عنارص اصلی کنشهر را مشخص می

اند. دیوید کرین عنارص ساختار ساخت شهر را برشمرده

ها، بناهای عمومی و فضاهای اصلی شهر را شامل خیابان

کند. افرادی همچون دیوید ها معرفی میباز و تسهیالت آن

کرین، بیوکانن و لنگ مفهوم ساختار اصلی شهر را مرتبط با 

ی شهر  اتیح درکردشان نقش اصلی عنارصی که بنا به عمل

(. از نظر اهری 11: 6711اهری، ) داننددارند می عهده بر

و یادمانی  عمومی بناهای و باز فضاهای اصلی، مسیرهای

 زعم دانشپور و روستا،دهنده کلیت شهر هستند. بهتشکیل

 اصلی دسرتسی، یهاشبکه شهر ساختار اصلی یهامؤلفه

فعالیتی  عمده مراکز و شهر در شاخص طبیعی عنارص

پوشانی و اشرتاکاتی هستند. همگی این عنارص واجد هم

های پایدار شهر بوده است و به گفته است که بازمنود بخش

تصویر ذهنی از شهر هستند  دهندهلیتشکجان لنگ 

در کنار ساختار اصلی شهر که کلیات  (.16: 6716)اهری، 

تار ثانوی و یا دهد، ساخبندی شهر را نشان میو استخوان

ساختارهای فرعی نیز وجود دارد. از منظر تفکر ساختارگرایی، 

ايجاد  مردم خود توسط صورت ارگانیکساختار فرعی شهر به
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 تنها شهرسازان، شود. این گروه معتقدند که معامران ومی

كنند و  و طراحي ريزيبرنامه را شهر اصيل بايست ساختار

. کننده توسعه باشندتسهیلدر ساختار ثانویه و فرعی شهر 

 در واقع كه شهر، اصيل ساخت بنابراین، با طراحي

 شكل كه بود اميدوار توانمی است، شهر یبنداستخوان

يابد )دانشپور و روستا،  توسعه چارچوب هامن با نيز شهر

(. همچنین باید متذکر شد توجه به ساخت و 17: 6716

خصوص در ساختار شهری و عنارص اصلی سازنده آن به

های تاریخی امکان بازشناسی هویت شهری را فراهم بافت

 هستند، هویت بحران دچار ما یامروز کند. شهرهای می

 بنیادین شکل رتغیی گذشته با پیوند شهرها بدون این در زیرا

 از باعث گسست، این آنکهحال و افتاده است اتفاق

است  گردیده متایز و تشخیص قابلیت قدرت و رفنت دست

ر و احیا ساختا ( بنابراین تقویت17: 6716)دانشپور و روستا، 

بخشی های تاریخی شهرها بخشی از هویتو عنارص بافت

 به زندگی شهری است.

 در شهرهای ایرانی اسالمی بررسی ساخت و ساختار اصلی

توان، ساختار اصلی های مختلف تاریخی در ایران میدر دوره

شهر و یا سازمان فضایی آن را به کمک عنارص اصلی و ارتباط 

ها شناسایی کرد. سازمان فضایی شهر ایرانی قبل از مابین آن

 «شارستان»، «کهندژ»ورود اسالم مرکب از مناطق جداگانه، 

ه که با رعایت ترتیب اهمیت ساکنان و متولیان بود «حومه»و 

شدند. کهندژ، محل سکونت یابی میآن در شهر مکان

پادشاه، حکام و درباریان بوده و اغلب در بهرتین نقطه شهر 

و در سطحی باالتر از سایر نقاط قرار داشته و توسط دروازه به 

 خودکفاشده است. این بخش نظامی خارج متصل می

برج و بارو و خندق برای حفاظت ساکنانش داشته و از 

برخوردار بوده است. بخش دوم شهر یا شارستان، در 

های مختلف شاهنشاهی چهره متفاوت داشته و محل دوره

سکونت دبیران، مغان، روحانیون، کسبه و شهروندان و دارای 

حصار و دیگر استحکامات الزم بوده است. در حومه اغلب 

هایی برای کشاورزان و گاه تگاهشهرها و روستاها، سکون

شده که به سواد با حومه معروف بوده وران احداث میپیشه

های طبقات است. تأکید این سازمان بر متایز عرصه

ها است. اجتامعی و شفافیت بخشیدن جدایی معنایی آن

دهنده آن ماند که عنارص تشکیلسازمان شهر به هرمی می

اند که شهروندان ده شدهبرحسب رتبه و مقام به نحوی چی

سادگی قادر به ادراک ساخت اجتامعی جامعه و جایگاه به

-13: 6711زاده، )سلطان خود در روح جمعی شهر باشند

11.) 

عنوان یک ایدئولوژی کامل و فراگیر، کلیه با ورود اسالم به

ابعاد زندگی اجتامعی و انسانی را متأثر شد و درنتیجه 

 که در ساخت های شهری نیزهتغییرات سرتگ دیگر شاخص

سازمان فضایی شهرها مؤثرند، تحقق یافت )خالدیان و 

(. عنارص اصلی مجموعه شهری در 1: 6717همکاران، 

شهرهای اسالمی دارای نوعی ارتباط متقابل فضایی یکپارچه 

اند. به نظر محققین، شهرهای اسالمی دو پیوسته بودههمو به

و دیگری بازار.  مشخصه اصلی داشتند: یکی مسجد

همچنین این دو عنرص در کنار مرکز حکومت و فضاهای 

مسکونی ضمن آنکه هرکدام جا، مرتبه و شخصیت خاص 

کنند و به مراتب فضاهای شهری حفظ میخود را در سلسله

پردازند، باهم مجموعه واحدی را پدید ایفای نقش خود می

ه پیوستهمهآورند که شهر را از نظر فضا واحدی منسجم و بمی

(. بین قرن اول 12: 6716دهد )دانشپور و شیری، نشان می

تا چهارم هجری سازمان شهری بر مبنای حکومت، مذهب، 

که هرکدام تبلور فضایی خود را  اصناف و امت شکل گرفت

داشتند، یعنی حکومت در ارگ، مذهب در مساجد و 

ر و ها، اصناف در بازاهها و خانقامدارس و زوایا و تکیه

 دورهگرفتند. در ها و امت در محالت کالبدی جای میبازارچه

یابد و گیرد و ربض گسرتش میسامانیان سازمانی نوشکل می

های شهر، محالت سوی دروازهبازار در حرکت خویش به

های آفریند. در اواخر قرن دوم هجری میدانمتفاوت را می

ی مختلف، هاشود که در اطراف آن دیوانبزرگی ساخته می

 گردد. در قرن پنجمکاخ حکومتی، مسجد جامع و بازار برپا می

و ششم هجری در حکومت سلجوقی کالبد شهر عبارت 

است از میدان اصلی و بزرگ در میانۀ شهر که در پیرامون آن 

ها، مسجد جامع و گاه بیامرستان قرار دارد و ها، دیوانکاخ

گیرد. مدارس گرداگرد این مجموعه محالت شهری شکل می

و مساجد هم درهای خود را به روی بازار یا گذرهای اصلی 

گشاید. در قرن هفتم یا یازدهم هجری یعنی عرص پس از می

حمله مغوالن، دوره فروپاشی شهر و نظام کالبدی است. 

ساخت شهر از دوره صفوی تا زمان قاجار بر مبنای مکتب 
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ارای اصفهان است. در مکتب اصفهان مجموعۀ زیستی د

شود و عنارص اصلی حکومتی، یک میدان یا مرکز ثقل می

دیوانی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی در کنار آن جای 

گیرد. اواخر قرن یازدهم هجری و دورۀ ایلغار افغان، نقطه می

پایانی بر حیات شهری است. در دورۀ قاجار و عمدتاً در تهران 

 خصوصا بهبرای اولین بار خیابان با الگوی فرهنگ اروپ

عنوان مکان تجارت فرانسۀ عرص صنعت، مفهومی جدید به

ش با 6111-6713یابد. در دورۀ پهلوی و بازرگانی می

ر مبنی ب-زا های فرهنگی در راستای توسعۀ بروندگرگونی

تبلور  عنوانشهر به -مکتب نوگرایی و الگوی رفتاری بیگانه

پایدار های کهن و کالبدی این دگرگونی، ارزش -فضایی

افکند و تغییرات عمدۀ سازمان فضایی خویش را به دور می

 (.6733دهد )حبیبی، عینی و مادی در کالبد آن رخ می

 بررسی ساخت و ساختار ثانویه در شهرهای ایرانی اسالمی

اهری، در بررسی مطالعات محققان در مورد شهرهای ایرانی، 

 که کندمعرفی می ساختار اصلی را افزون برثانویه  ساختار

بر  ویژهبه ساختار این .گرددبازمی قاجاریه دوره به آن پیشینه

ترین رویداد مهم»عنوان به محرم ماه آیینی مراسم اساس

شد، به وجود آمده که در شهر دوره قاجار برگزار می «اجتامعی

است. شیعه و همکاران در پژوهش خود نیز نشان دادند که 

مراسم و مناسک آیینی و مذهبی ازجمله عوامل مهم در 

گیری سازمان فضایی شهر و پایداری و ماندگاری شکل

طور خاص مراسم عزاداری باشد. بهفضاهای شهری می

ابطه با ساختار شهر سنتی ایرانی دارای محرم و صفر در ر 

 میان پیوند از ثانویه ساختار ای است. ایناهمیت ویژه

 هایمکان است. آمده وجود مسیرهایی به طریق از هامکان

 مختلف هایبخش های برگزاریمحله ساختار، این

 مساجد، ها،ها، حسینیهتکیه و است محرم ماه هایآیین

 وقف که های مردمخانه دیگر، بیمذه عنارص ها،امامزاده

 را شامل اندشده غیره و منربچهل مثل محرم مراسم

هم  به را هامکان این که است معابری مسیرها، شود.می

 طی عزاداران توسط محرم ماه مراسم در و سازدمی متصل

چنین مسیرهایی در ارتباط با فضاهای مهم و  .شودمی

بخش شهرها که عواملی مانند حس تعلق به مکان، هویت

وحدت اجتامعی، هویت و تداوم خاطرجمعی سبب بقا و 

 هایمکان از اند. برخیها شده است پدید آمدهاحیا آن

 و اصلی مشرتک ساختار هایمکان با ساختار این سازنده

(. 663: 6711؛ شیعه، 13: 6716ی، اند )اهر متفاوت برخی

پردازان توان بیان منود که با توجه به دیدگاه نظریهطورکلی میبه

ترین عوامل مختلف در زمینه ساختار شهری، مهم

دهنده به ساختار اولیه و ثانویه در قالب عنارص شکل

ها باشد که هریک از آنشاخص و محورهای شاخص می

اخص عملکردی، کالبدی، صورت عنارص شتوانند بهمی

ها و محورهای عملکردی ها و فضاهای شهری، خیابانگره

(.1باشند )تصویر 

 
 دهنده به ساختار اولیه و ثانویه شهرهای تاریخی )مأخذ: نگارندگان(: عنارص شکل0 تصویر
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 شهر کاشمر

 تسمیهمعرفی و وجه

های خراسان رضوی است، از کاشمر که یکی از شهرستان

حیدریه، از به تربت شامل به نیشابور و سبزوار، از مرشق

ل متص و بردسکن آبادو از مغرب به خلیل مه والتجنوب به 

های ایران است و از ترین شهرود. این شهر از کهنشمی

رفرازو پکنون به سبب پذیرا بودن تاریخی های دور تاگذشته

های بسیاری داشته است تا آنکه در زمان رضاشاه نشیب نام

ن تسمیه آ های مختلفی برای وجهکاشمر نامیده شد. دیدگاه

 12شود در بررسی نام این شهر بیش از وجود دارد. گفته می

واژگان کاشمر، کَشمر، کشمیر،  توان بهکه می نام وجود داشته

شاره آباد او سلطان ترشیز، بست، بٌشت، طریثیت، کاشغر

یابی لغوی کاشمر (. گروهی در ریشه1: 6731کرد )خرسوی، 

به معنای آغوش مادر دانسته و  «کش»آن را برگرفته از واژه 

دهند. کاج یادآور گروهی دیگر به واژه کاج آن را نسبت می

باشد که گویا به دست زرتشت، رسو مقدس معروفی می

ترشیز  کاشته شده است. در ناحیهآور بزرگ ایرانی در آنجا پیام

به سبب مالقات میان گشتاسب کیانی و زرتشت نبی و 

پذیرش دین بهی از جانب شاه، زرتشت نخستین آتشگاه خود 

را در قلمرو کیانی برپا ساخت و در جلو آن رسوی را نیز با 

دست خویش کاشت تا همین رسو را بر ایامن شاه گواه بگیرد 

 .(61-66: 6731؛ خرسوی، 6733:723و )افشارسیستانی، 

در فرهنگ دهخدا نیز از واژه کاجغر با داللت بر کاج یا هامن 

های کاجخر و کاژخر به معنای کاج بزرگ و رسو معروف، واژه

مبدل کاج  است زیرا که کاش ادشدهدرنهایت کاشمر ی

است. در ادبیات و متون فارسی نیز واژه کاشمر و یا کَشمر در 

چون فردوسی، بهار، انوری و بیدل با اشاره شعر شاعرانی هم

به رسو َکشمری کهن ظاهر شده است. در نرث فارسی از 

عنوان والیتی بزرگ، زیبا و پربرکت یادشده است کشمر به

 )یاقوت حموی(.

 دیپند من بشنو نیکنون هرک ا »

 «یدرسو کشمر رو یسو  ادهیپ 

 (8/832: 1831)فردوسی،  

 انکاشف ونویسان  سفرنامه ان،محدوده ترشیز توسط سیاح

 «ون نیدر مایر»، «سایکس»، «فورسرت»اروپایی نظیر 

موردتوجه قرار گرفت. در این ارتباط سایکس در راه نیشابور به 

کاشمر(، آثار عتیقی مشاهده کرد که تا حال از نظر ) زیترش

دقیق کاشفان اروپایی مخفی مانده بود، از آن جمله بقایای 

های یک برج مربوط به قرن دوازدهم و خرابهترشیز قدیم با 

سیزدهم هجری را باید نام برد. سایکس همچنین اولین کسی 

است که از یک برج قدیمی واقع در کیشمر که از بانی آن هیچ 

رسایی منوده است )گابریل، اطالعی به دست نیامده سخن

6763 :713.) 

 بررسی سیر تحوالت ساختاری بافت تاریخی کاشمر

ند شهر گرایی، شهرنشینی، شهرسازی ایران با توجه به فرآی

شود. دوره اول، میمنابع، به سه دوره عمده و کلی تقسیم 

سیر تحول شهر قبل از اسالم، حدوداً از قرن نهم قبل از میالد 

یابد. این دوره و تا قرن هفتم میالدی ادامه می آغازشده

نان مله مسلاممنطبق با رشوع متدن شهری ایرانی بوده و با ح

، پذیرد. دوره دومبه ایران و فتح ایران به دست آنان پایان می

سیر تحول شهر بعد از اسالم است که با استقرار اولین 

و تا  شدهرشوعهای مستقل داخلی در ایران حکومت

م، عرص صنعت و رشوع سلسله قاجار ادامه 1381ق/ 1022

هر در دوران یابد. درنهایت، در دوره سوم، سیر تحول شمی

شود که این دوره با استقرار حکومت قاجار معارص دنبال می

م و پس از آن تاکنون ادامه 1181ش/ 1818تا در ایران رشوع و 

 بندیبه تبعیت از این تقسیم .(1: 1838یابد )حبیبی، می

 ، بررسیشدهمطرحفوق کاشمر در سه دورۀ اصلی و تاریخی 

 شود.می

 قبل از اسالم

کاشمر در غرب شهر کنونی در روستای کَشمر  هستۀ قدیم

امروزی بوده است که محل دقیق رسو مقدس زرتشت و 

(. در کتاب دقیقی شاعر نام 8 آتشگاه وی بوده است )تصویر

 این آتشگاه آذربرزین مهر بوده است.

          نخست آذر مهــــر برزین نهاد»

  «نهاد آیین چه تا نگر کشمر به

 (8/881: 1831)فردوسی، 

نشان داده شده است، این  4طور که در تصویر شامره هامن

ر آباد و کشمر دنو، علیناحیه از به هم پیوسنت سه آبادی آب

 )سعیدیان، مجاورت مسیر ارتباطی به وجود آمده است

1881 :133).
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 قدیم شهر نسبت به شهر امروزیموقعیت هستۀ  :8تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان(
 ستۀ قدیم شهر ترشیز )مأخذ: نگارندگان(: ه6تصویر 

شهرهای دروان اشکانی به لحاظ کالبدی، دارای اشکانیان: 

های اصلی مندی خاصی بوده، خیاباننظم هندسی و قانون

ای بوده است. مراکز صورت دایرههم و شکل شهر به عمود بر

مهم حکومتی در مرکز شهر و فضاهای مسکونی در حلقه 

(. دوران 112: 1814ها بوده است )پاکزاد، پیرامونی آن

ای برخوردار شد. این امر اشکانیان شهر کاشمر از اهمیت ویژه

گیری در مسیر هم به سبب موقعیت جغرافیایی و قرار

قهستان و هم به سبب آتشگاه کشمر، رسو مقدس  -نیشابور

و جایگاه زرتشت در آن بوده است. در واقع، آیین مزدیسنا تا 

زمان حمالت اسکندر در متام قلمرو شاهنشانی ایران رواج 

های خطیر این رسدار، آیین ایرانی عام یافته بود، اما در جنگ

 واییر زرتشتی به کساد و پراکندگی دچار شد و تا زمان حکم

ها( بر ایران وضع بدین گونه ادامه جانشینان اسکندر )سلوکی

که  دهدیافت. بالش اشکانی ظاهراً نخستین بار دستور می

طه واساوستای پراکنده را جمع کنند و از این حیث، کَشمر به

و رسو که هر دو خاطره زرتشت نبی را زنده  حضور آتشگاه

ار گرفت )خرسوی، طور طبیعی موردتوجه قر ساختند، بهمی

1880 :01.) 

آمده  به نقل از افشار سیستانی در کتیبه پایکلیساسانیان: 

کشمیر جزو حدود خراسان  است که در زمان ساسانیان

حساب شده است. در این دوره، ساسانیان در احیای آیین 

 های شاهنشاهی کوشیدند وباستان بیش از متامی سلسله

چون در آن زمان دیگر از آتشکده کشمر چیزی بر جای منانده 

-بوده، شاهان ساسانی به ایجاد آتشکده دیگری دست می

شود که این آتشکده در دامنه میمشاهده  1زنند. در تصویر 

های واقع در شامل شهر امروزی( و جنوبی کوه رسخ )کوه

 تسشده اواقعکمی باالتر از محل آتشکده باستانی کشمر 

(.823: 1883)افشارسیستانی، 

 
 (1883های ساسانی )نگارندگان اقتباس از افشار سیستانی، ها و آتشکده: موقعیت قلعه1 تصویر

 دوره ورود اسالم تا دوران قاجار

های مستقل داخلی در این دوره با استقرار اولین حکومت

م، یعنی رشوع سلسله 1381ق/1018و تا  شدهرشوعایران 

یابد. در این قسمت، تحلیل تاریخی شهر قاجار ادامه می

های آغازین اسالم و همچنین دورۀ کاشمر با ورود اسالم، قرن

 یموریان و صفویان صورتت اسامعیلیان، خوارزمشاهیان،

 گیرد.می
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ق، به همراه بیشرت 81بشت )کشمر( در ورود اسالم: 

شهرهای خراسان توسط مسلامنان فتح شد. پیروان زرتشت 

که حارض به پذیرش دین نو نبودند، این نواحی را ترک منودند. 

شامری از زرتشتیان خراسان، با گذشنت از دریای های بیگروه

ن میان، عامن به بندر مببئی در هند رفتند. در ای

هایی در محل شهر صورت گرفت )خرسوی، جاییجابه

1880 :08.) 

های کندر و کشمر و فیروزآباد هر سه در قسمت 1در تصویر 

های که از نقشه 8غربی شهر فعلی قرار دارند اما در تصویر 

های خالفت رشقی بهره گرفته شده است موجود در رسزمین

آن موقعیت شهرهای قهستان نشان داده شده است، و در 

شود ترشیز در جنوب غربی کندر قرار گرفته میمالحظه 

جا یروزآباد در هامنفاست، جایی که اکنون تقریباً روستای 

(. بررسی و تحلیل 01: 1880است )خرسوی،  شدهواقع

هایی در دهد که در طول تاریخ، جابجاییها نشان مینقشه

ر وجود داشته است. نقاط احتاملی مرکزیت مرکزیت شه

 02در . محل فعلی شهر که 1باشد:صورت زیر میشهر به

. محلی که مرکزیت باستانی 0کیلومرتی رشق کندر قرار دارد. 

را داشته است. واقع در محل فعلی روستای کشمر که در 

د. باشفاصله چند کیلومرتی شامل غرب روستای کندر می

کیلومرتی جنوب غربی روستای  02در باد . روستای فیروزآ 8

(.133: 1881کندر )سعیدیان، 

  

: موقعیت احتاملی هستۀ اولیه شهر در رسزمین قهستان )خرسوی، 1 تصویر

6731 :13) 

 یندر رسزم: موقعیت احتاملی هستۀ اولیه شهر 8 تصویر

 (13: 6731بست )خرسوی، 

های آغازین اسالمی در رسزمین در قرنقرون اولیه اسالمی: 

قهستان در شامل رشق کشور، والیت پشت قرار داشته 

اش ترشیز و کندر بود. در والیت است که شهرهای عمده

که هرکدام دارای مسجد  پشت هفت شهر دیگر وجود داشته

ترشیز بسیار مشهور و زیبا  اند، اما مسجد جامعجامع بوده

بوده است. مقدسی مسجد جامع ترشیز را چنین وصف 

جز مسجد دمشق مسجدی از آن بهرت نباشد و جلو »کرده: 

(. ترشیز 80: 1880)خرسوی،  «آن حوضی مدور قرار دارد

دارای هفت محله بود که هر محله مسجدی داشت )تصویر 

های فعالی داشت های کهن، بازار (. این شهر عالوه بر دکان3

شد و کاالهای تجاری عنوان انبار خراسان محسوب میکه به

از طریق این مسیر تجاری و راه ارتباطی به فارس و سپس به 

در همین  (.408: 1881شد )حقیقت، اصفهان منتقل می

، رسو کاشمر را که یادبود مقدس 048هجری  دوران، در سال

مان متوکل خلیفه فر در میعادگاه صلح و دوستی بود، به

قطعه کرده تا به ساختامن قرص عباسی انداختند و آن را قطعه

جدید خلیفه در سامره بربند. زرتشت گفته بود که هرکس 

دستور به قطع این رسو و رسو دیگری در فریومد بدهد 

در اعرتاض و خواهش زرتشتیان  بالفاصله خواهد مرد.

ر که رسو به کنایهنگامیری از این عمل فایده نداشت و جلوگ

 :1881)حقیقت،  بود شدهکشتهرود دجله رسیده، پادشاه 

408). 

ق، وزیر سلطان سنجر سلجوقی ترشیز 102در اسامعیلیان: 

را محارصه و غارت کرد و از آن پس شهر یکی از بالد اسامعیلیه 

ز رشییس اسامعیلیه بر نقاط مهمی در اطراف ترئگردید و 

استیال یافت و در آنجا چندین قلعه برای تسلط بر نواحی 

(. حسن 408: 1881مختلف قهستان بنا کرد )حقیقت، 

ق در املوت استقرار یافت، 438که خود در یهنگامصباح 
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دستیار معروف خود حسین قاینی را که از پیش حکومت 

عنوان داعی به ترشیز اعزام کرد. قهستان و ترشیز را داشت به

های مشهور به قلعه دخرت و قلعه مالحده در رستارس قلعه

هایی به باشد و قلعهمیقهستان مرتبط با همین دوران 

ن های قر های میکال، بردارود، مجاهدآباد و آتشگاه تا نیمهنام

ها، اند. جز اینهشتم در رسزمین ترشیز شهرت داشته

وجود  رسخسیاه و کوههای بسیاری در قلل رفیع کوهقلعه

شد. می بردهنامها به نام قلعه دخرت داشت که غالباً از آن

 یهاقله درونه یروستا تا کاشمر شهر شامل از اکنونهم

یم دهید یخیتار قالع آثار هاآن فراز بر که دارد وجود یبلند

 آثار یرو  بر هیلیاسامع کیاسرتاتژ یهاقلعه از یکی که شود

)خرسوی،  بود شده بنا یشتتزر  یهاآتشکده از ماندهیباق

های موقعیت قلعه 1(. در تصویر 83-81: 1880

بته است. ال شدهمشخصاسامعیلیان نسبت به شهر ترشیز 

ها سابقه و قدمتی الزم به ذکر است که برخی از این قلعه

بیش از اسامعیلیه دارند. مثالً قلعه میکال یا میکالی از قالع 

س از شکست سلطان پ چنانکهبسیار کهن خراسان است، 

مسعود غزنوی از سلجوقیان، به دستور او اموال و ذخایریش 

در نیشابور را به قلعه میکالی بُست فرستادند و در آن جا 

(.81-83: 1880پنهان ساختند )خرسوی، 

 

  
 های اولیه اسالمی: شهر در قرن3تصویر 

 (1881)نگارندگان اقتباس از حقیقت، 

 های اسامعیلیان نسبت به شهر ترشیزموقعیت قلعه: 1تصویر 

 های میدانی و پرسش از ساکنین شهر()مأخذ: برداشت

در زمان خوارزمشاهیان، محمد، خوارزمشاهیان تا تیموریان: 

ن تکش خوارزمشاه، برای رسکوب پرس سلطان عالءالدی

اسامعیلیان به قهستان آمد و ترشیز را محارصه کرد. در این 

زمان شهر دارای حصاری محکم و خندق بوده است. در 

اواسط قرن هفتم نیز، هالکوخان به دفع اسامعیلیان ساکن 

در ترشیز پرداخت و از آن پس ترشیز دوباره روی به آبادی نهاد 

(. پس از حملۀ مغول، مردم کاشمر 403: 1881)حقیقت، 

ای که امروزه به قریه سلطانیه معروف است، مهاجرت به ناحیه

(. شهر در آن زمان با نیشابور، طوس، یزد و 12کردند )تصویر 

اصفهان و کرمان راه داشت. در پایان قرن هشتم هجری، 

ای ترشیز به علت داشنت بارویی بسیار بلند، قلعه

آمد، اما امیر تیمور گورکان شهر ساب میحتسخیر بهغیرقابل

هایی را ترصف و باروی آن را ویران کرد و شهر تبدیل به خرابه

ای در (. درزمان تیموریان، تپه403: 1881شد )حقیقت، 

 که دارای کانالی برای آباد به نام تپه کوچ بودروستای علی

: 1838جلوگیری از حمله به قلعه بوده است )حسینی، 

ر دوران ایلخانان برای تسکین مردم به خاطر از دست (. د024

بنایی  شود.آباد کشمر بنا میدادن رسو کهن، برج و منار علی

ای به نام کوشک ساخته شد و معامری آن که بر روی قلعه

(.11: 1841باشد )مشکوتی، آجری به شیوه برج رادکان می
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سلطانیه نسبت به شهر امروزی قعیت مو  :12تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان(

 
 آباد کشمر )مأخذ: سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی(علی برج :11تصویر 

شد که در قرن دهم، ترشیز به متام بلوکی اطالق میصفویان: 

هایی بودند و از طرف جنوب محدود به جلگۀ کوهپشت

( و خود شهر گاه به هامن اسم ترشیز 10نیشابور بود )تصویر 

(. 11: 1880شد )خرسوی، آباد ذکر میسلطان بانامو گاه 

ز ا»فورسرت در سفر به ایران در رشح ترشیز ذکر منوده بود که 

ود شده بیلتشکآباد قدیم و یک قسمت جدید یک سلطان

و تقریباً صد خانواده هندو در محله مخصوصی از آن سکنی 

علیقلی خان، حاکم وقت  (.132: 1843)گابریل،  «داشتند

در زمان صفویان در محل سوسفید برای احضار حکام 

مکانی است که خراسان اردوگاهی زد. این اردوگاه هامن 

عه و بارگاه حرضت حمزه بن موسی در اراضی آن بنا اکنون بق

ویر تصدر که  شده است. به عبارتی محل فعلی شهر کاشمر

سفید قدیم است شود، هامن سو میمشاهده  18

(.13: 1880)خرسوی، 

 
 ترشیز در روزگار صفویان )مأخذ: نگارندگان( : بلوک61 تصویر

 
موقعیت اردوگاه سوسفید در شهر امروزی )مأخذ: : 67 تصویر

 نگارندگان(

 دوران معارص

شاه در محلی هستۀ اصلی شهر در زمان فتحعلیقاجار: 

بوده و شهر بارو و خندق داشت.  «شهرکهنه»معروف به 

( و در گوشه شامل 14آن نیز چهار برج بوده )تصویر  چهارگوشه

 11رشقی آن قربستان شهر قرار داشته است. تصویر 

دهد. ارگ بندی شهر را در زمان قاجار نشان میاستخوان

خان حاکم شهر در این حکومتی به دستور مصطفی قلی

دوران، در قسمت شامل شهر ساخته و حصاری نیز به دور 

ر همچنان در مسیر تربت سبزوار میان دو آن کشیده شد. بازا

دروازه شهر بوده و مسجد جامع نیز در قلب آن جای داشته 

و در شهر عنارص مهمی ازجمله مساجد و مدارس علمیه و 

بودند. محور اصلی بازار شهر کاشمر  شدهواقعها کاروانرسا

دهد که این محور و نشان می شدهمشخص 11در تصویر 

دا شدن ارگ حکومتی و محالت غربی باعث ج-رشقی

نشین در شامل، با محالت مسکونی مردم عادی در یاناع

جنوب شده بود.
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 : عکس هوایی شهر در زمان قاجار14تصویر 

 )مأخذ: وزارت راه و شهرسازی خراسان رضوی(

 
 قاجار بندی شهر ترشیز در زمان: استخوان11تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان(

 
 نشین شهر در زمان قاجارگیری محالت مسکونی و اعیان: شکل11تصویر 

های میدانی و پرسش از ساکنین()مأخذ: برداشت

هستۀ اصلی شهر در محل میدان انقالب )مرکزی پهلوی: 

امروزی( واقع بوده و پس از مرتاکم شدن این ناحیه، شهر 

جدید در قسمت شامل غربی آن به وجود آمد. حصار دیگری 

در اطراف شهر کشیده شد و دروازه شهر در محل تالقی 

-آباد فعلی با حصار بوده است. خیابان شاملییضفخیابان 

هلوی عمود بر مسیر بازار شهر در دوران قاجار پ بانامجنوبی 

گیرد. پس از خراب شدن حصار، شهر در حدود یمشکل 

(. 18یابد )تصویر آباد گسرتش میمحله نو و محله فیض

عنوان عنارص مسجد، مدرسه و ارگ حکومتی و کاروانرسا به

اصلی دوران قاجار جای خود را به پست، بانک، شهربانی، 

( و شهر 13دهد )تصویر اری، دادگسرتی میدارایی، فرماند

کند، اما جهت اصلی توسعۀ از همه طرف توسعه پیدا می

شهر به سمت شامل بوده و شهر از طریق محوری مستقیم با 

(. 11 شود )تصویراراضی وقفی سید مرتضی مرتبط می

درزمان پهلوی، شهر ترشیز، به تصویب مجلس شورای ملی 

(.18: 1880خرسوی، )به کاشمر تغییر نام داد 



 

 1۳شماره   31۹۹ بهار

۸۴ 

 

حل
ت

 لی
ار

ت
ی

خ
 ی

ت
وال

ح
ت

 
... 

 

 : محله بندی شهر در دوران پهلوی18 تصویر

های میدانی و پرسش از )مأخذ: برداشت

 ساکنین شهر(

 

بندی و شکل شهر : استخوان13 تصویر

های میدانی درزمان پهلوی )مأخذ: برداشت

 و پرسش از ساکنین شهر(

 
 : جهت توسعۀ شهر در زمان پهلوی11 تصویر

 )مأخذ: نگارندگان(

پس از انقالب اسالمی شهر هم چنان در انقالب اسالمی: 

های بیشرتی شکل جهت شامل توسعه یافت و خیابان

های جدیدتری مانند بیامرستان و ادارات گرفتند و ساختامن

بندی ی از عنارص استخوانجزئساخته شدند که بعدها به 

طورکلی از نظر خصوصیات مشرتک بهشهر بدل شدند. 

. 1 ر کاشمر تشخیص داد:توان چهار نوع بافت شهری دمی

های توسعه. 0. شامل شهر کهنه و شهر نوتر، یمیبخش قد

. 8اد. آبیضشامل محالت سلطانیه و قریه ف ،روستایی قدیم

شامل محله نو و محله  ،های توسعه هسته اصلی شهربخش

ل شکآباد آباد که در جنوب شهر و میان قلعه و فیضفیض

های بعد از و توسعه بخش جدید شهر. 4 است. پیدا کرده

است که بیشرت در سمت غرب و  1811طرح جامع مصوب 

بندی ، استخوان02شکل شامره  .اندشامل غرب انجام گرفته

شهر را در دوران انقالب اسالمی و پس از پهلوی نشان 

های جدید در جهت توسعه شهر کشیده دهد، خیابانمی

لف شهر های اداری متعددی در نقاط مختشده و ساختامن

شکل گرفتند. اراضی شاملی سید مرتضی با محوری مستقیم 

 طورهامنشد.  تربزرگبه شهر متصل شد و شهر روز به روز 

شود، بیشرتین گسرتش شهر در مشاهده می 01 یرتصوکه در 

ش صورت گرفته است1881ش تا 1811ن های بیسال

  

 یشهر در دوران انقالب اسالم یبند¬: استخوان12 ریتصو

. 6. یشهربان دانی. م7باغمزار.  دانی. م1. یمرکز  دانی. م6

. 3. پارک شهر. 3حمزه.  دی. آرامگاه س1. مسجد جامع. 1. امرستانیب

. 61. دانشگاه. 66. ی. اداره کشاورز 62. ی. شهربان1آرامگاه مدرس. 

. 61. اداره ثبت و احوال. 66. ی. دادگسرت 67. دیجد امرستانیب

)مأخذ:  یدمرتضی. س63. یمسافربر  نالیرم. ت61. یاجتامع نیتام

 شهر( نیو پرسش از ساکن یدانیم یهابرداشت

 : مراحل توسعۀ شهر در دوران انقالب اسالمی02 تصویر

. توسعه 7. محدوده بافت قدیم. 1. محدوده هستۀ اولیه شهر. 6

های . توسعه شهر بین سال6. 6711تا  6711های شهر بین سال

 (6731)طرح تفصیلی شهر کاشمر،  6731تا  6711
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 نیتریاصلمحورهای عملکردی و  نیتریاصلدر این زمان 

بافت  عنارص شاخص هویتی در حوزه مرکزی و واقع در

 مركاش شهر مركز و اوليه هستهتاریخی شهر کاشمر هستند. 

 ميدان جنوبی،-شاملی و غربی-رشقی محور دو تقاطع محل

 شهرهاي تاریخی قدميي مراكز همچون و باشدمی انقالب

 مدرسه جامع، مسجد: ازاند عبارت آن كالبدي عنارص ايران

 تصور به شهر مركز اين توسعه. کاروانرسا و .. بازار، علميه،

 عنارص و است بوده خطي محوري به نسبت و پيوسته

 رشد و زمان گذشت با منوده تداخل مسري دو در خدمايت

 انقالب ميدان. اندمنوده رشد و توسعه نيز عنارص اين شهر

 يهويت از شهر اصيل محورهاي تقاطع در گرفنت قراربه خاطر 

 فعال صورتبه قوت اين هنوز و شده برخوردار قوي

فضاهای شهری ازجمله باغمزار، برخی از . است ماندهیباق

سید مرتضی، آرامگاه مدرس در شهر کاشمر در ارتباط با مرکز 

(.00 یرتصوشهر هستند )

 
: فضاهای شهری در کاشمر )مأخذ: نگارندگان(01 تصویر

میدان مرکزی، میدان اصلی واقع در مرکز شهر و تقاطع 

های فعال شهری )قائم، مدرس، امام خمینی و هفده خیابان

باشد که در گذشته محل شهریور( با کاربری عمده تجاری می

های اصلی بازار و چهارسوق بوده است. بازار تقاطع راسته

شهر کاشمر درگذشته رسپوشیده بوده است که براثر 

 و شدهبیتخرهایی از آن کشی جدید )قائم( بخشانخیاب

 ریتصومانده است )اکنون تنها بخش کوچکی از آن باقیهم

عنوان كانون معامالت اقتصادي و (. بازار كاشمر به08

فرهنگي از عنارص اصيل شهر بوده است -تعامالت اجتامعي

بازار شهر كاشمر، نقش و كاركرد تاريخي خود را  اکنونهماما 

و بسیاری از عملکردهای آن مرتوک مانده  کندیمنيفا ا

است.

 

  
: بازار قدیم شهر کاشمر )مأخذ: نگارندگان(00 تصویر

مسجد جامع دقيقاً در قلب و مركز شهر قرار يافته است و 

اين گوياي اهميت آن براي اهايل بوده است، اما اين استقرار 

ی تأثیرگذار بر هويت شهري است. مسجد انشانهمركزي، 

شاه قاجار ق و اوايل عمر فتحعيل1018 جامع شهر کاشمر در

 ساخته شده است و این بنا در ضلع جنوب رشقی میدان

و فضایی برای روابط فرهنگی، اجتامعی و مذهبی  شدهواقع

( 04 یرتصوباشد. ورودی مسجد جامع )در مرکز شهر می

ترین عنارص مرکز شهر شاخص و خوانا عنوان یکی از اصلیبه
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بوده و نفوذپذیری برصی و کالبدی مناسبی دارد. یکی دیگر 

 از عنارص هویتی شهر کاشمر، مدرسه و حوزه علمیه حاج

( است که در بافت تاریخی در 01 یرتصوالعلام )سلطان

عنوان فضایی نیمه عمومی تلقی شده نزدیک میدان مرکزی به

واسطه موقعیت قرارگیری و است. این مجموعه عملکردی به

عنرص شاخص بادگیر آن در تصویر ذهنی از شهر جایگاه 

ای داراست. از دیگر عنارص متامیزکننده میدان مرکزی ویژه

عنوان یک ( بوده که به01 یرتصو) التجارنیامشهر، کاروانرسا 

باشد.نشانه شهری و فضای عمومی می

 

   

 : مسجد جامع کاشمر08 تصویر

 )مأخذ: نگارندگان(

 العلام: حوزه علمیه حاج سلطان04 تصویر

 )مأخذ: نگارندگان(

 التجار: کاروانرسای امین01 تصویر

 )مأخذ: نگارندگان(

دهنده ساختار شهری، میدانچه یکی دیگر از عنارص تشکیل

شهری و فضاهای باز عملکردی است. در شهر کاشمر، این 

گرفته است. فضاها در مجاورت عنارص تاریخی شهر شکل

توان به فضای باز مجاور ترین این فضاها میازجمله مهم

و فضای کنار  قاجار دوران اواخر به مربوطیخدان قدیم شهر 

ها رباط قدیمی شهر اشاره منود. همچنین، برخی از میدانچه

اند صورت محلی درون بافت مسکونی واقع شدهنیز به

(.08 یرتصو)

 

   
: یخدان، رباط قدیم و میدانچه محلی در مرکز شهر کاشمر )مأخذ: نگارندگان(01 تصویر

در شهر کاشمر، افزون بر موارد ذکر شده در ساختار اصلی، 

ای از عنارص شاخص عملکردی در خارج از محدوده عمده

ط وجود، به دلیل ارتبااند. بااینبافت تاریخی شهر واقع شده

نزدیک کارکردی با بافت مرکزی و اهمیت این عنارص در 

ها حائز اهمیت ویژه یخی بررسی آنهای مختلف تاردوره

توان به آرامگاه سیدمرتضی ها میترین آناست. ازجمله مهم

و کریدور سبز برصی متصل به آن، آرامگاه مدرس و باغمزار 

سید حمزه اشاره کرد. امامزاده سید مرتضی واقع در شامل 

با سابقه تاریخی صفویه از طریق کریدور سبز شهری  شهر

مرکز شهر متصل شده و در حال حارض ( به 03 یرتصو)

کند.عنوان فضای تفریحی، توریستی عمل میبه
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: امامزاده سید مرتضی کاشمر )مأخذ: نگارندگان(08 یرتصو

 به کمک وشده واقع شهر غربی جنوب درآرامگاه مدرس نیز 

 اين قدمت (.01 یرتصوبا مرکز ارتباط دارد ) مدرس خيابان

 اول پهلوي دوران با همزمان و معارص دوران به مربوط بنا

های و صحن آن حضور گسرتده مردم در مناسبت باشدمي

مذهبی و ملی را فراهم آورده است. مجموعه باغمزار سيد 

رين ز زيباتعنوان یکی احمزه نیز با هسته تاریخی صفوی به

باغات ايرانی شناخته شده است که در شامل شهر بر سكويي 

واسطه باالتر از سطح شهر واقع شده است. این مجموعه به

اهمیت مذهبی، قرارگیری آرامگاه سید حمزه از نوادگان 

، فرم کالبدی شاخص و کاربست اصول ع()جعفرموسی بن 

باغ ایرانی متامیز گشته است.

   
 : آرامگاه مدرس در کاشمر03 یرتصو

 )مأخذ: نگارندگان(

 : باغمزار در کاشمر01 یرتصو

 )مأخذ: نگارندگان(

 گیرییجهنت

 ویژه در دورههای تاریخی، بهتوجه به ساختار و هویت بافت

شتابان شهرنشینی و گسست نظام تعاملی بین اجزا شهر، 

پاسخگویی به اقتضائات  باهدفحائز اهمیت است، اما 

ها عموماً های گذشته در این بافتزمانه روند تغییرات سال

بندی شهر کهن و سازمان فضایی آن فارغ از توجه به استخوان

رویکردهایی موجب از  نیچننیاانجام شده است. تداوم 

فراموشی هویت تاریخی و از دست رفنت متایز و تشخیص 

را به پدیده همگونی بیشرت  ها خواهد گردید و شهرهابافت

نزدیک خواهد ساخت. در این پژوهش بافت تاریخی شهر 

ت بررسی تحوال  باهدفاستقرار اقوام پارت  باسابقهکاشمر 

ی قرار گرفت. بدین منظور، در موردبررسساختاری و هویتی 

ابتدا سیر تحوالت ساختاری بافت تاریخی کاشمر در سه دورۀ 

اسالم، بعد از ظهور اسالم تا  اصلی و تاریخی )شهر قبل از

زمان قاجار و دوران معارص( بررسی شد. ترشيز كهن در 

آباد كنوين )در سمت عبدل محدودۀ روستاهاي فريوزآباد و

هاي تخريب پس از آنگاهرونق يافت و ( غرب شهر امروزی

تيمور صورت گرفت، شهر ترشيز  به دستكه آخرين آن  مكرر،

ای که امروزه ردم کاشمر به ناحیهبعد، م ها سالده رها شد.

به محله سلطانیه معروف است، کوچ و در فاصله آن و قریه 

آباد نامیده شد. آباد مستقر شدند. آن محل سلطانفیض

محلی است که امروزه به شهر کهنه معروف است. این  آنجا

محل استقرار به ترشیز معروف بود و بارو و خندق داشت. در 

اجار، مردم شهر، ارگ حکومتی را در کنار شاه قزمان فتحعلی

باروری قدیم بنا کردند. حصار دیگری که پس از توسعه آن در 

نیز به آن زمان  شدهدهیدسمت شامل غربی شهر آثار آن 

مربوط است که گرداگرد آن خندق احداث گردیده است. 

های قدیمی آمده است، در در نقشه کهیطور بهبازار شهر 

 زۀ آن بوده و چهارسوقی در میان داشته استامتداد دو دروا

که تقریباً در میدان انقالب امروزی قرار گرفته است. بازار با 

احداث خیابان مرکزی شهر در دوران پهلوی که با تغییر نام 
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ی از کلبهو  شدهبیتخرشهر به کاشمر همراه بوده است، 

 میان رفته است. 

خصوص در جهت های اخیر از همه سمت بهشهر در دهه

 اراضی آستان سید مرتضی هم کهینحو به افتهیتوسعهشامل 

تحوالت ساختاری و  81به شهر متصل شده است. در شکل 

 هایعنارص شاخص و جهت توسعه به تفکیک هریک از دوره

تأثیر و  دهندهنشان 1است. جدول  شدهمشخصتاریخی 

هریک از عنارص شاخص عملکردی،  میزان سهمی که

های کالبدی، فضاهای شهری و محورهای شهری در دوره

که مشخص است در  طورهامنباشد. مختلف تاریخ می

دوران باستان بیشرتین وزن در ارتباط با عنارص شاخص 

ها بوده است. سپس در قرون اولیه عملکردی مثل آتشکده

هر تأثیرگذار دهی به ساختار شاسالمی محورها در شکل

شوند. در دوران صفویه نیز مفهوم فضاهای شهری می

عنوان بخشی از عنارص ساختاری نقش به گرفته که بهشکل

سزایی دارند. در دروان معارص نیز با توجه به نقش اتومبیل در 

بیشرتین سهم را در  هاابانیخویژه زندگی شهری، محورها به

ساختار بافت  80ل شکل دادن به ساختار شهری دارند. شک

و شناسایی عنارص اصلی آن اعم از  بامطالعهتاریخی کاشمر 

های شهری و یادمانی، عنارص عملکردی ویژه، مسیرها، نشانه

ها و فضاهای شهری و همچنین ساختار ثانویه شامل مکان

دهد. نتیجه های آیینی را نشان میمسیرهای برگزاری مراسم

 پیوسته ازهمای بهمجموعهحاصل بر این است که مرکز شهر 

های فعال مسجد جامع، بازار، مدرسه علمیه، کاروانرسا و لبه

های اصلی تجاری بوده، میدان اصلی شهر در تقاطع خیابان

های فعال تجاری واقع شده است. دسرتسی مستقیم و لبه

به مسجد جامع از طریق میدان اصلی شهر و خیابان اصلی 

 فراهم بوده است.

شناسایی دقیق این عنارص سازنده ساختار اصلی و تالش 

برای حفظ پیوند و ارتباط این عنارص و همچنین توجه به نقش 

بدی کال-ی فضاییبخشانسجامتواند به ساختار ثانویه می

بافت و حفظ هویت تاریخی فرهنگی آن کمک مناید. بنابراین 

ختار اصلی و ثانویه شهر مبنایی برای شود ساپیشنهاد می

 های بازسازیهای آتی و طرحریزی و طراحی برای توسعهبرنامه

ترین و احیای مرکز شهر کاشمر باشد. بدین منظور مهم

. طراحی و ایجاد یک شبکه پیوسته 1از:  اندعبارت هاشنهادیپ

میان عنارص شاخص در حوزه پیرامونی مرکز شهر )سید 

زار و آرامگاه مدرس( با محدوده تاریخی مرکز مرتضی، باغم

بخشی . اتصال0منظور تقویت ساختار اصلی شهر. شهر به

بخش با ساماندهی مسیرهای های هویتمیان عنارص و گره

منظور تقویت ساختار اصلی بافت اصلی در حوزه مرکزی به

. توجه به نقش ساختار ثانویه و اجزای آن نظیر مسیر 8تاریخی. 

بخشی های عزاداری و مسیر حرکت پیاده در انسجامدسته

. تقویت و احیای بازار 4کالبدی عملکردی در بافت تاریخی. 

. 1ترین عنارص ساختار شهر. عنوان یکی از اصلیتاریخی به

. تقویت 1تاریخی.  باارزشاحیا محورهای و گذرهای فرعی 

عنارص شاخص حوزه تاریخی به لحاظ کالبدی و عملکردی 

التجار، حوزه علمیه ، کاروانرسای امینمسجد جامع)

سلطانیه، رباط قدیم شهر، یخدان تاریخی(

 
 مختلف تاریخی )مأخذ: نگارندگان( دوران: عنارص شاخص و جهت توسعه شهر کاشمر در 82 تصویر
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 بندی شهر کاشمر در طول تاریخ )مأخذ: نگارندگان(ر و استخوان: تحلیل سهم عنارص تأثیرگذار در ساختا1 جدول

 دوران معارص دوران بعد از اسالم دوران قبل از اسالم

 انقالب اسالمی پهلوی قاجار صفویان قرون اولیه اسالمی ساسانیان -دوران باستان

      

 

 فضاهای شهری

 
 محورهای عملکردی

 
 عنارص شاخص عملکردی

 
 عنارص شاخص کالبدی

 

 
 : عنارص هویتی در ساختار و بافت تاریخی کاشمر )مأخذ: نگارندگان(81تصویر 

 فهرست منابع

 استان شناخت(. 1883افشار سیستانی، ایرج. ) .1

 . تهران: هیرمند.خراسان

 نام در یپژوهش(. 1838افشار سیستانی، ایرج. ) .0

 . تهران: روزنه.رانیا یشهرها

شناسایی ساختار ثانویه شهر (. »6716اهری، زهرا. ) .7

. معامری و شهرسازی-هرنهای زیبا«. ایرانی در دوره قاجاریه

 .17-76(، 12)شامره 

ی بر مفهوم ساختار و تأمل(. »6711اهری، زهرا. ) .6

. «چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن

 .61-11(، 1. )شامره پژوهش معامری و شهرسازی اسالمی

(. 6712ایراندوست، کیومرث؛ و آرمان بهمنی اورامانی. ) .1

تحوالت کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران، مطالعه »

 .مطالعات شهر ایرانی اسالمی«. موردی: بازار شهر کرمانشاه

 .1-61(، 1)شامره 

 ساخت و شهرسازي (.6731محمدرضا. ) بذرگر، .1

 كوشامهر. . شیراز:شهر اصيل

تاریخ شهر و شهرنشینی در (. 1814پاکزاد، جهانشاه. ) .8

 . تهران: آرمانشهر.ایران از آغاز تا دوران قاجار

 یخیتار یلیتحل) شهر تا شار از .(1838) .محسن ،یبیحب .3

 تهران: ،(تأثر و تفکر آن یکالبد یامیس و شهر مفهوم از

 .تهران دانشگاه

 به هیژ و ینگاه با بردسکن خیتار (.1838) حسینی، احمد. .1

 . سبزوار: امید مهر.میقد زیترش

 و یخیتار فرهنگ (.1881حقیقت، عبدالرفیع. ) .12

 . تهران: کومش.رانیا یهاشهرستان ییایجغراف
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. معجم البلدان(. 6732حموی، یاقوت بن عبدالله. ) .11

. ترجمه علینقلی منزوی. تهران: سازمان میراث فرهنگی 6ج

 کشور.

تببین جایگاه (. »6717خالدیان، ستار؛ و همکاران. ) .61

«. اسالم در روند شهرنشینی و سازمان فضای شهر ایران

 .1 -63(، 63. )شامره مطالعات شهر ایرانی اسالمی

 یاستخوانبند(. 6731و همکاران. ) حه؛یمل ،یدیحم .67

)ایران و  و منونه ها میمفاه یبررسول، ؛ جلد اشهر تهران

شهر تهران،  یمهندس و یسازمان مشاور فن جهان(. تهران:

 تهران. یشهردار  یو عمران یمعاونت فن

. مشهد: کاشمر خیتار(. 1880خرسوی، محمدرضا. ) .14

 آستان قدس رضوی.

(. 6716دانشپور، سیدعبدالهادی؛ و مریم روستا. ) .61

سوی شکل شناسی خوانش ساختار شهر؛ گامی به»

. )شامره انانجمن علمی معامری و شهرسازی ایر «. شهری

6 ،)16-61. 

عنارص (. »6716دانشپور، عبدالهادی؛ و الهام شیری. ) .61

 های تاریخیدهنده به هویت بافتکالبدی، کارکردی شکل

 .63 -11(، 1. )شامره جهاننقش«. شهر ایرانی اسالمی

سیر تحول (. »6731رهنامیی، محمدتقی؛ و همکاران. ) .63

جغرافیای «. ساختاری و عملکردی محله در شهرهای ایران

 .61-67(، 61. )شامره ایران

 یشهرها شناخت(. 1881سعیدیان، عبدالحسین. ) .13

 . تهران: علم و زندگی.رانیا

 و شهر یریگشکل روند(. 6711حسین. ) سلطانزاده، .61

 .آگاه: تهران .ايران در مذهبي مراكز

تحلیل (. »6711فرد، هادی؛ و همکاران. )سلطانی .02

 اسالمی-فضایی شهر ایرانی -دگرگونی ساختار کالبدی

مطالعات شهر ایرانی «. مطالعه موردی: شهر سبزوار

 .67 -16(، 66. )شامره اسالمی

بررسی تعامل (. »6711شیعه، اسامعیل؛ و همکاران. ) .16

های توسعه مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح

شهری، منونه موردی مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در 

. )شامره های معامری اسالمیپژوهش«. بافت قدیم مشهد

6 ،)612- 627. 

 ویرایش .شاهنامه(. 6731ابوالقاسم. ) فردوسی، .00

 بنیاد نیشابور، بلخ.: تهران .7جنیدی. جفریدون 

تحقیقات جغرافیایی راجع (. 1843گابریل، آلفونس. ) .08

 ی. تهران: اساطیر.نور خواجه. ترجمه فتحعلی به ایران

های جغرافیای تاریخی رسزمین(. 1838لسرتنج، گای. ) .04

. ترجمه محمود عرفان. تهران: علمی و خالفت رشقی

 فرهنگی.

 یبناها فهرست(. 1841. )اللهنرصتمشکوتی،  .01

. تهران: سازمان ملی حفاظت رانیا یباستان اماکن و یخیتار

 آثار باستانی ایران.

مهندسین مشاور معامر و شهرساز پلی اربانیک.  .01

وزارت مسکن و  . تهران:شهر کاشمر جامع طرح (.1811)

 شهرسازی.

مهندسین مشاور معامر و شهرساز زیست کاوش.  .08

وزارت مسکن و  . تهران:کاشمرشهر  یلیتفص طرح (.1831)

 شهرسازی.

 


