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   چکیده

بافت هاي فرسوده ،محدوده هاي  .یکی از چالش ها و مسائل اساسی طراحی معماري در کشور ، بافت هاي فرسوده است

این .پذیر شهر ،در برابر مخاطرات طبیعی است که نیازمند برنامه ریزي و مداخله هماهنگ براي سامانیابی است  آسیب

بافت ها به دلیل فرسودگی کالبدي ، اجتماعی ، اقتصادي و محیطی آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی ، محیطی و 

فضاها از جمله روش هاي مطرح براي رویارویی با مسئله طراحی و مداخله در این . اقتصادي نازلی برخوردار می باشند

یکی از محدوده هاي فرسوده شهر قزوین بافت تاریخی این شهر است که در محدوده .فرسودگی بافت هاي شهري است

با وجود داشتن  مشکالت کالبدي ، زیست محیطی ، اجتماعی با ویژگی هاي مرکزي شهر قرار گرفته است که  اٌتقریب

ت هاي تاریخی و با ارزش و مسائل اقتصادي و فعالیتی به دلیل قرارگیري بازار به عنوان قلب تپنده و اقتصادي خاص باف

اصول و مبانی طراحی و مداخله  خصوصیات زمینه تاریخی را بررسی و در این مقاله نگارنده بر آن است. شهر مواجه است 

نهایت  به ارائه راهکارها و روش هاي مناسب مبتنی بر نتایج حاصله  در بافت هاي فرسوده و تاریخی را عنوان  نماید و در

روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و جمع آوري اطالعات و .جهت امر مداخله در بافت هاي فرسوده کشور نائل گردد

  .داده ها به صورت کتابخانه اي و میدانی می باشد 

  

 . بافت تاریخی ،استان قزوین ، بافت فرسوده، طراحی و مداخله  مبانی نظري ،  :کلیدي هاي واژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بافت  مرکز فرهنگ و هنر با رویکردمعماري تعامل گرا"نویسنده تحت عنوان  مقاله فوق برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد - *

   .شدبه را هنمایی استاد گرامی جناب آقاي دکتر ساعد سمیعی می با "تاریخی استان قزوین
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   مقدمه -1

این امر در  .به طور کلی دخالت در بافت هاي فرسوده همواره یکی از مسائل اساسی در طراحی معماري بوده است 

از منظر اجتماعی یا محیطی به صورت ویژه اي دنبال  شهرهایی که داراي هویت و روحیه خاص می باشند ،از منظر تاریخی و

 به بایست می که آنچه رو این از .و بی هویت اند شکل گرفتن بافت هاي تاریخی ،یک ند، چرا که شهرها بدون در نظرمی شو

 جدید وسازهاي ساخت" که این است گیرد، قرار توجه مورد تاریخی هاي زمینه در مختلف شرایط در کلیدي اصل یک عنوان

 گرفته قرار آن متن که در اي تاریخی ي هزمین باید ها آن طرح حال عین در ولی کنند، بیان و القاء را رضحا زمان روح باید

 هاي فرهنگی سنت و ها ش ارز اساس بر بناها، گونه این طراحی به ل مربوطئمسا و ها حل ه را .دهد قرار توجه مورد را اند

 فیلدن و("بود خواهد متفاوت غیره و محل با همگونی میزان ساختارهاي موجود، وضعیت نوع نظر، مورد تاریخی منطقه خاص

  . ]1[،) 124 : 1988 ، یوکیلتو

بافت هاي  و مداخله در  برنامه ریزان ،مدیران ،متخصصان و مسئولین امور در مسائل شهري در جهت بهسازي و نوسازي 

فرسوده تالش نموده اند و راهکارها و سیاست هایی را به کار بسته اند که وضعیت فعلی بافت هاي فرسوده در شهرها بازتاب 

  .ایی استچنین تالش ه

دید در زمینه هاي تاریخی یکی از نیازهاي اصلی در حوزه هاي مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی احداث ساختارهاي ج

است،احیاي بسیاري از بناها و مناطق تاریخی هم نیازمند حفاظت می باشد و هم نیازمند توسعه ؛حفاظت و سازگاري بناهاي 

آن ها ،مقارن با آن تخریب بخش هایی که از کار آیی و انعطاف پذیري کاربري بنا می قدیمی به سبب ارزش تاریخی و فرهنگی 

 کاهند،و در عین حال ساختن بخش هاي جدیدي براي تأمین فضاهاي قابل استفاده و انطباق پذیر براي مصارف بیشتر

(Warren,Worthington,Taylor,1988) ،]2. [  

در بخش هاي مرکزي شهر شکل گرفته اند و هسته هاي مسکونی متأخر به دور عمدتاٌ ،بافت هاي فرسوده و تاریخی شهرها

علیرغم این ویژگی ها محالت مسکونی پیرامون هسته تجاري، مسیر رکود و عقب ماندگی را طی می .آن ها تشکیل شده اند 

اقع شده و به کارگاه هاي از طرفی ، برخی از واحدهاي مسکونی در معرض تهاجم و فشار فعالیت هاي ناشی از بازار و.کند

  . ]3[،)2:1388رهبان،(مجموعه این عوامل باعث کاهش مطلوبیت در این بافت ها شده است .تولیدي یا انبار تبدیل شده اند

بافت تاریخی این شهر است که در محدوده تقریباٌ مرکزي شهر قرار گرفته  نیز یکی از محدوده هاي فرسوده شهر قزوین

تن  مشکالت کالبدي ، زیست محیطی ، اجتماعی با ویژگی هاي خاص بافت هاي تاریخی و با ارزش و است که با وجود داش

در این شرایط مداخله در .مسائل اقتصادي و فعالیتی به دلیل قرارگیري بازار به عنوان قلب تپنده و اقتصادي شهر مواجه است 

در  بناهاي میان افزا ساختر سایه  شناخت همه جانبه بافت و بافت تاریخی قزوین به فرآیندي پیچیده بدل می شود که تنها د

  .این مناطق امکان پذیر می باشد 

  

  روش تحقیق -2

این مطالعه بر آن است ، به منظور ارائه راهکارهاي مداخله در بافت هاي فرسوده و تاریخی ، اصول و ضوابط مدون طراحی        

یعنی بررسی کتب  مطالعات اسنادي  این اساس ، در این پژوهش ابتدا با استفاده از بر . بررسی نماید در بافت هاي تاریخی را 

و نمونه ي نتایج حاصل از آن شاخص هاي مطالعاتی تحقیق مشخص  شاهده میدانی،و از طریق م ،مقاالت و منایع اینترنتی

  . موردي درراستاي این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است

  

  ریخیطراحی در زمینه تا -3

 تاریخی زمینه ي خصوصیت -3-1
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 خصوصیت مهم عناصر تشخیص جهت خود تاریخی ارزیابی بستر و تحلیل به ابتدا در تاریخی ي زمینه در مداخله گونه هر

 ،)توپوگرافی( زمین سطح در مهم و طبیعی همچون تغییرات بسیاري عوامل از مکان یک خصوصیت". است تاریخی نیازمند

 دسترسی، مراتب سلسله الگوهاي و ها نبناها، خیابا شکل و مقیاس بناها، سبک و زمان مکان، طبیعی رمنظ مشخص در عناصر

 تناسبات و نماها روي بر سایه و بازي نور و خالی و پر فضاهاي ي رابطه اجرایی، جزئیات و هاي ساختمانی تکنیک مصالح،

 NSW Heritage Office and the Royal Australian  "(شود می ناشی آسمان خطوط اندازها و چشم دیدها، بازشوها،

Institute of Architects, 2005, 15 (،]4 . [دخیل  مکان آن خصوصیت در نیز آن محیط و بنا یک بین دیگر، ارتباط طرف از

 جدید ختارسا یک که آنجا از .باشد تاریخی زمینه یا روستایی  شهري طبیعی، فرهنگی، منظر تواند می محیط این بود، خواهد

 ت مجاور در که بناي  باارزشی یا خود پیرامونی محیط بر سودمندي یا آور ن زیا اثر تواند یاش، م طراحی و موقعیت به باتوجه

 که باشد هاي خاصی تکیف حفظ باید نخست درجه در تاریخی ي زمینه در یک طراحی از هدف باشد؛ داشته دارد، قرار آن

 هاي در اولویت بایستی م مکان  یکپارچگی و  اصالت ها، ارزش حفظ این راستا در .کنند می ایجاد را مکان یک خصوصیت

 سازگار باشند موجود منطقه خصوصیت با بایست می جدید ساختارهاي رو، این از .گیرد قرار جدید ي معمارانه ي مداخله هر

خصوصیت  گیري چشم طور به یا و نکرده غلبه سایت بر کنند، وارد می تاریخی بافت به را ممکن آسیب کمترین آنکه ضمن و

 منطقه ي ه ویژ خصوصیت از درکی کننده منعکس ساختارهاي جدید طراحی گر ا که است حالی در این .ندهد تغییر را سایت

 در که مواردي دیگر از .کند کمک مکان افزایش خصوصیت به تواند یم باشد، سازگار ها آن خصوصیت با و بوده بناهاي آن و

 پیشنهادي ساختار بنابراین عملکرد است؛ منطقه در موجود و غالب هاي ي کاربر است، تأثیرگذار زمینه یک خصوصیت جادای

 را ها آن موجود، هاي ي با کاربر سازگاري ضمن بایست می بلکه شود موجود هاي تضعیف کاربر ي سبب نباید تنها نه جدید

 .باشد می اهمیت حائز و سیاسی اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، لحاظ به موجود هاي ي بررسی کاربر منظور بدین .نماید تقویت

 خصوصیت تعریف در نیز جزئیات و مصالح و شکل ،مقیاس ،قرارگیري موقعیتشاخص  تاریخی، چهار زمینه کاربري بر عالوه

 .هستند تاریخی سهیم زمینه یک مشخص

  

  ساختارهاي جدید در زمینه ي تاریخی  -2 -3

مین أبه هر حال ممکن است که بر ت. هاي جدید در بافت تاریخی، نباید عامل ویرانی بناهاي قدیمی شوداحداث بنا 

نیازهاي ساختمانی جدید و حفظ تداوم بافت معماري قدیمی، باالخص در مواردي که فضاهاي خالی بر بافت این معماري مضر 

. راف بناها هستند، ساخت و سازهاي جدید ضروري باشندتري براي اط روند و یا عامل نقصان بیش و خطرناك به شمار می

افزا، ساخت و سازهاي جدید در درون بافت تاریخی هستند بنابراین باید روح زمان حاضر را القا و بیان کنند، ولی  بناهاي میان

افزا باید بر  بناهاي میانطرح . اند مورد توجه قرار دهد ها باید زمینه تاریخی را که در متن قرار گرفته در عین حال طرح آن

ها استوار باشد و در  تاریخی بافت شهري موجود و عملکرد آن) مورفولوژي(شناسی  مبناي تجزیه و تحلیل منظم و روشن ریخت

ل مربوط به طراحی این ئها و مسا حل راه. اصل، باید هدف عمده این طرح تکمیل و پرکردن فضاي خالی در بافت شهري باشد

هاي فرهنگی خاص منطقه تاریخی موردنظر، نوع وضعیت ساختارهاي موجود، میل همگونی  ها و سنت اساس ارزشگونه بناها بر

  .با محل و غیره متفاوت است

افزا و تمامی مناطق تاریخی غیرمنطقی است،  ه رهنمودهاي دقیق قابل اطالق براي تمامی بناهاي میانئضمن آنکه ارا

نکات زیر به عنوان رئوس مطالبی که بعضی از . حوطه یا مناطق فرهنگی خاص مطرح کردتوان براي م رهنمودهاي خاصی را می

  :هاي زیر باشند بناهاي جدید باید داراي ویژگی. ها را مورد توجه قرار داده، ممکن است بتواند مفید باشد جنبه

 .شناسی بافت اطراف باشد هاي شهري و الگوي ریخت ریتمیک و هماهنگ با ریتم -

من انسانی مرکز أیعنی چنان مرتفع نباشد که مقیاس صمیمی و م -توازن با زمینه خود قرار داشته باشدحجمی در  -

 . تاریخی را ویران نماید و نه چنان تصنعی که بخش هاي متعدد آن با عملکرد کلی آن سازگار نباشد

 . هاي موجود تبعیت کند نشینی ي متوازن و از خط عقب گونه -
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 .حترام بگذاردبه شخصیت محلی سنتی ا -

 .همگونی مواد و مصالح سنتی یا مناسب با مواد و مصالح سنتی داشته باشد -

 . هاي بناهاي نمونه در همان منطقه باشد هماهنگی نما، از نظر شخصیت، مشابه به دیوار و پنجره -

 متناسب، از نظر طرح و اجرا و طریق رعایت تناسب -

 . هاي نمونه موجود به دست آید فاع و نماي ساختمانگیري از ارت از طریق بهره -و در موارد مقتضی -

افزا باید داراي  ساخت و سازهاي جدید در مرکز تاریخی باید با پر کردن فواصل در بافت تاریخی محدود شود و بناهاي میان

قرار دارند، هاي تاریحی که در آن  سرزندگی هنري بوده و براساس استانداردهاي عالی و هماهنگ با مقیاس و شخصیت محوطه

 ] .5[،)16 :1385قدیري، . (طراحی شود

  

  هاي تاریخی هاي ساخت و ساز در بافت انواع روش -3-3

هاي  ها و تکنیک اي از انواع روش هاي تاریخی با طیف گسترده افزا در بافت بناهاي میان يدر پاسخ به نحوه ساخت و سازها

ابع مواضع نظري و فلسفی معماران و در موارد معدودي منتج از نداشتن ها ت اتخاذ هر یک از این روش. متنوع روبه رو هستیم

  .سبک و سیاق و نگرش به محیط تاریخی است

  :ها عبارتند از انواع این روش

  اشت نماهاي تاریخی یا مکتب حفظ نمساختارهاي جدید در پ -

  ساختارهاي فاقد هماهنگی با ساختار اطراف -

 همانندسازي عینی معماري سنتی -

  تباین تضاد و -

  هماهنگی با بافت تاریخی -

  غیرقابل رویت -

  مرکب -

توان به عنوان یک تکنیک مستقل در نظر گرفت، بلکه این روش مخلوطی است از  روش مرکب یا ترکیبی را به تنهایی نمی

ي ها هاي محوطه، پیچیدگی بسیاري از اوقات به دلیل مالحظات اجرایی، محدودیت. هاي پیشین که به آن اشاره شد شیوه

هاي ذکر شده برحسب  در چنین حالتی است که استفاده از ترکیب تکنیک. یابد حلی بینابین ضرورت می طراحی، انتخاب راه

در به کارگیري این تکنیک نکات زیر مورد توجه . گیرد ها، مورد استفاده قرار می هاي هرکدام از آن هاي طراحی و قابلیت ضرورت

  :است

 در عین حال مباینت با آن؛همسانی با محیط اطراف، اما  -

 احداث ساختارهایی به شیوه مدرن، در عین حال احترام به محیط؛ -

 ] .5[، )126، 1385قدیري، (استتار ساختارهاي جدید در عین وضوح کامل آن  -

  

 خط اهمیت مثال براي .هستند نیز دیگر هاي شاخص بر روي همزمان تأثیر داراي عوامل این از برخی که داشت درنظر باید

 جمله از جدید، بناي مقیاس تأثیر کاهش منظور به و قدیم، جدید بناي بین واسط فضایی کردن لحاظ یا و موجود آسمان

 بیشتري تأثیر داراي عوامل این که آنجا از اما گیرند، توجه قرار مورد بایست می جدید ساختار مقیاس در که باشند می عواملی

 این از یک هر به توجه کلی طور به .اند شده شاخص عنوان این در توجه مورد واملع تحت باشند می جدید ساختار شکل بر

 خواهند متفاوت تاریخی ي هرزمینه حسب شرایط بر که شود مشترکی گاه و گون گونا هاي لح ه را به تواند منجر می عوامل

  .باشند می تیابیدس قابل تاریخی ي هنزمی خصوصیات از درك درستی با تنها و بود
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 تاریخی بافت در طراحی مدون ضوابط و اصول -3-4

 بدیهی امري تاریخی هاي بافت با برخورد در خصوص به و اجرا حوزه در ها نامه آیین و منشورها کارگیري به و توجه لزوم      

 مسأله هستند، پایبند ها آن به شهري مجریان و مسئولین و شوند می گرفته کار به ها دستورالعمل این اندازه چه تا اینکه اما است،

 ها دستورالعمل همین کردن کاربردي شود، می گذاشته چالش به شده فراموش اصل یک عنوان به آنچه کلّی نگاه در .است دیگري

  .است شهري تاریخی هاي بافت ریزي برنامه در

 یک عنوان به باید تاریخی، بافت یک رد موجود نیازهاي براساس ها آن کردن بومی و شده ذکر هاي دستورالعمل به وفاداري      

 محیط در طراحی خاص وجوه بررسی به هدف، این به نیل جهت . گیرد قرار بافت حفاظتی و مرمتی برنامه هر کار دستور در هدف

  .است گردیده تنظیم ها آن با رابطه در المللی بین راهکارهاي ارائه و بررسی جهت جداولی و  شد پرداخته تاریخی هاي

 

ضوابط و استانداردهاي مدون   -3-4-1  

 

   ها درآن معماري طراحی خاص وجوه با تطبیق در تاریخی هاي بافت در معماري طراحی هاي دستورالعمل و ضوابط: 1جدول   

  ]6.[1390زمستان . 1شماره .نشریه شهر و معماري بومی : مأخذ

  ضوابط و استانداردهاي مدون  وجوه خاص طراحی

 معماري کالبد - 1

 شناسی گونه )الف

 الگو )ب

 مصالح و مواد )ج

 بندي دانه )د

 اعیان و عرصه )و

 معماري جزئیات )ه

 طبیعـی  محیط با هماهنگی )ي

  پیرامونی

 تاریخی هاي بافت در طراحی در سنّتی معماري الگوهاي حفظ لزوم

 جغرافیایی و محیطی زیست مقولۀ و طبیعی محیط با هماهنگی

 تاریخی محیط با هماهنگی

 ها ریشه به اسیتحس

 زمان گذشت با تغییر مدیریت لزوم

 و ارتبـاط  وحـدت،  نظـم،  بـه  توجـه  عـین  در طراحی سادگی بافت، زیبایی به توجه

  از پرهیز و هماهنگی و تعادل وابستگی،

 زیاد تضاد

  ها آن پیرامونی بافت و ابنیه در رفته کار به ترکیبات و فرم و شکل به توجه

  

  

  یکپارچگی و پیوستگی - 2

 )قدیم با جدید هماهنگی ( گرا زمینه شکل به حفاظت

 .بگیرد قرار حفاظت مود باید شهري هاي ارگانیزم کلّی شخصیت و اصالت

 آن هاي شالوده بازشناخت و فضایی-کالبدي تحلیل شامل؛فراگیر حفاظت

 ترکیـب  در اساسی هاي دگرگونی بدون کهن هاي محله به بخشیدن دوباره کیفیت

 ساکنان اجتماعی

 تاریخی بافت در نهفته مضامین در دقت

  تاریخی متن در یکپارچگی ایجاد لزوم
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  ها آن در معماري طراحی خاص وجوه با تطبیق در تاریخی هاي بافت در معماري طراحی هاي دستورالعمل و ضوابط :2 لجدو

  ]6[،1390زمستان . 1شماره .نشریه شهر و معماري بومی : مأخذ  

  مدون استانداردهاي و ضوابط  حیطرا خاص وجوه

  

  

    

 کاربري  -3    

 معیشت )الف     

  اطراف محیط با تطابق )ب     

 این به عامه آگاهی از ناشی حقایق شناخت و معماري اجتماعی هاي ارزش به توجه

 موضوع

 است آورده دست به زمان طول در شهري منطقه که گوناگونی هاي ویژه کار به توجه

 تاریخی کالبد با هماهنگ هاي بريکار به توجه

 بافت ساکنین معیشت نوع در تغییر اصل به توجه

 با تاریخی هاي مجموعه و ها بافت در حفاظتی و گردشگري هاي فعالیت اجراي

 مردم خواست و سنن عالیق، بر احترام

 آنان زندگی سطح ارتقاي جهت در محلی

 کند تأمین را ظرن مورد خدماتی نیازهاي از بخشی بتواند که کاربري

 اقلیم و محیط با هماهنگی

  دستوري تغییرات از پرهیز و اصیل زیستی مناسبات حفظ

  

  

  دسترسی شبکه -4    

 ها خیابان و معابر شبکه شامل تاریخی شهر الگوهاي حفظ

 و بازار همچون(تاریخی شهر حرکتی محورهاي و محالت بین ارتباطی نظام حفظ

 )عمومی ابنیه

 کاتالیزورها و ها مبدل تقویت

 صرف ترافیک مهندسی جاي به ترافیک مدیریت

  دائمی و موقتی هاي گاه توقف و ها پارکینگ تأمین

 تاریخی بافت منظر -5   

 تراکم )الف   

 پراکندگی)ب   

  آسمان خط) ج   

 نهایی آسمان خط در پیوستگی حفظ لزوم

 مختلف هاي پرسپکتیو از پیوستگی حس لزوم

 باز و سبز فضاهاي با ها ساختمان بین ارتباط ایجاد

  شهرها محرکه نیروي عنوان به ها سنّت به توجه

       

  مالکیت -6       

 بافت احیاي و حفاظت اهداف راستاي در متناسب قوانین تنظیم و تدوین

 هاي ارزش حفظ جهت تاریخی هاي بافت بومی ساکنین در انگیزه وایجاد تشویق

  تاریخی بافت از آنان جخرو از جلوگیري و بافت بومی

  

  معرفی بستر کارو توضیحات کالبدي و اقلیمی -4

  موقعیت جغرافیایی -1 -4

درجه و  50دقیقه تا  45درجه و  48کیلومتر مربع بین  15821استان قزوین که در حوزه مرکزي ایران با مساحتی معادل 

عرض شمالی قرار دارد از شمال به استان هاي  دقیقه 45درجه و  36دقیقه تا  37درجه و  35دقیقه طول شرقی و  50

مازندران و گیالن ، از غرب به استان هاي همدان و زنجان ، از جنوب به استان مرکزي و از شرق به استان تهران محدود می 

 1٫1برابر  1385جمعیت استان قزوین طبق آمار سال  . ]7[،)1:1387تبیان،(است ایرانخیز  هاي لرزه این استان از استان .شود

در که آب و هواي آن سرد و کوهستانی است .نفر ساکن شهر قزوین هستند 350،000میلیون نفر است که از این تعداد 

درجه  26میلیمتر و دماي متوسط هوا  318سالیانه قزوین حدود  بارشمیزان . تابستان خنک و در زمستان سرد است

  ).همان(گراد است سانتی

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4
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موقعیت  محدوده ي مورد نظر در استان و کشور -4-2  

،این می باشد )ي خالی مقابل سراي حاج رضافضا(؛محله حاج چروك  استان قزوین 1منطقه درمحدوده ي مورد مطالعه واقع 

) .1شکل(ق کم تراکم شهر قزوین است عنوان یکی از مناط  مترمربع به 16739مساحت.منطقه با   

 
نقشه موقعیت محدوده مورد نظر در استا ن و کشور.:  1 شکل  

 

محدوده سایت مورد طراحی  -4-3  

 

 
س هوایی از سایتعک: 2شکل  
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سبت به بناهاي اطرافموقعیت پروژه ن -4-4  

 

 
موقعیت پروژه نسبت به همجواري ها:3شکل   

 

بررسی هاي اقلیمی محدوده مورد مطالعه -4-5  

 

 
بررسی منطقه از نظر اقلیم :4شکل   
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کانون هاي بصري بافت فرسوده و تاریخی محدوده مورد مطالعه - 4-6  

سردر و گنبد سراي حاج رضا-1  

گنبد مسجدالنبی -2  

  رسراي وزی -3

 

 

              
عناصر شاخص موجود در منطقه:5شکل  

 

 

  نقاط ضعف محدوده مورد مطالعه -4-7

حاج چروك به پارکینگ اتومبیلتبدیل محله -1  

تداخل حرکت سواره و پیاده-2  

بدنه ها و سیماي مقابل محله حاج چروك روجود هرج و مرج د-3  

آلودگی صوتی-4  

ترافیک-5  

اغل پر سرو صداوجود کاربري ها و مش- 6  

 

 

                    
                        نگاهی کلی به معضالت موجود در منطقه:6شکل          
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نقاط قوت منطقه -4-8  

) .7شکل( وجود بازار به عنوان پتانسیلی براي جریان داشتن زندگی در این بافت-1  

) .8شکل ( وجود خط آسمان بسیار زیبا-2  

) .8شکل ( ي زیبا سراي حاج رضاوجود ورود- 3   

 

 
بازار به عنوان قلب تپنده و اقتصادي شهر: 7شکل                                     

 

                                                                                         

 
  نمایش خظ آسمان و ورودي سراي حاج رضا :8شکل

 

 و اصولبر اساس  مداخله در محدوده مورد مطالعه جهت راهکارهاي پیشنهادي  ارائه -5

  تاریخی هاي بافت در معماري طراحی خصوص در شده ارائه منشورهاي

  ؛ این نتیجه گرفته شد کههاي بافت شهرهاي قدیمی و قرن وسطایی  نظریات کامیلوسیت درباره ویژگیتوجه به   با  

ف آن بستگی دارد، موضوع اصلی در این نظریه روابط فضایی موجود بین بنا و محیط آن است، نه ارزش هر بنا به محیط اطرا-

 . روابط کاربري بناها و فضاهاي تهی مجاورشان

تر یا بعد از آن و یا در زمان نزدیک  اعم از بناهایی که همزمان با بناهاي مهم(جدا کردن بناهاي مهم تاریخی از بناهاي اطراف -

ها، فضاهاي باز عمومی شهرها و  میدان. که به جاي کمک به معرفی بنا، از هویت آن خواهد کاست) ته شده باشندبه ما ساخ

هایی را عرضه کنند که رهنمون طراحان معماري شهرهاي  توانند ویژگی سی دقیق، میرپیکره شهرهاي قدیمی، در صورت بر

  .تازه باشد

 هاي محله یا مراکز و ها شهرستان شهرها، شامل کوچک و بزرگ تاریخی هريش مناطق از مراقبت و حفظ لزوم بر  ایکوموس

  :دارد می بیان رابطه این در را زیر اصول و کرده تأکید بشر دست ساخته یا و طبیعی محیط اضافه به تاریخی

 متجلّی را ویژگی ینا که معنوي و مادي عناصر همه و شهري منطقه یا شهر بودن تاریخی ویژگی شوند، حفظ باید که خصوصیاتی

 :بخصوص .گیرند دربرمی سازند، می

 .شود می مشخص ها خیابان و معابر با که شهري الگوهاي -الف
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 .وباز سبز فضاهاي و ها ساختمان بین ارتباطات -ب

 می مشخص تزئینات و رنگ ساختمانی، مصالح سبک، اندازه، مقیاس، با که ها ساختمان- خارجی و داخلی – ظاهري شکل -ج

 .شود

 .بشر دست ساخته محیط هم و طبیعی محیط هم آن، اطراف محیط و شهري منطقه یا شهر میان ارتباط -ح

 لزوم بر منشور این آن، بر عالوه .است آورده دست به زمان طول در شهري منطقه یا شهر که گوناگونی و خاص کارهاي -خ

 منظم رهیافت یک دوراندیشی، مستلزم را تاریخی شهر حفاظت و داشته تأکید شهرها حفاظت در آنان مداخله و ساکنین مشارکت

 ] .11[،)1386،53 همکاران، و غنمی.(داند می عمل انضباط و

  :اگر قرار باشد در یک محیط باستانی، بنایی به وجود آوریم باید این نکات را در نظر بگیریمق این موضوع رطبب

 ،هاي اطراف احترام بگذاریم اختمانبه سبک س -

 بناهاي مجاور را در نظر بگیریم،حجم  -

 رنگ و نماي بناها را مورد توجه قرار دهیم، -

قدر باشد که  اي خاص باشد، از طرفی نباید حجمش آن آوریم، باید خنثی یا فاقد جاذبه بنایی را که به وجود می -

 .اطراف تأثیر بگذارد هاي الشعاع قرار دهد و از نظر رنگ و فرم بر ساختمان تناسب بناهاي باستانی مجاور را تحت

 

  گیري نتیجه -6

بافت تاریخی شهر قزوین در زمره بافت هاي تاریخی کشور به شمار می آید که در عین حال مؤلفه هاي فرسودگی نیز در 

براي آن که این بافت بتواند به حیات خود ادامه دهد باید ساماندهی شده و این ساماندهی باید ابعاد . آن قابل مشاهده است 

ختلف اجتماعی ،اقتصادي ،کالبدي ،حمل و نقل و دسترسی و سایر زمینه هارا شامل شود تابه تمامی ابعاد بافت قدیم با م

آنچه در مورد بافت قدیم شهر قزوین قابل توجه و متفاوت به نظر می رسد آن است که این بافت .نگاهی یکپارچه برخورد گردد

ویایی و سرزندگی خود را حفظ نموده و داراي ظرفیت هاي مناسبی به منظور علیرغم فرسودگی ، هنوز برخی ظرفیت هاي پ

از آن جا که بافت تاریخی در محدوده مرکزي قرار گرفته است ، عالوه بر در بر داشتن مشکالت . حفاظت و احیاء می باشد

اقتصادي و فعالیتی به دلیل کالبدي ، زیست محیطی ، اجتماعی با ویژگی هاي خاص بافت هاي تاریخی و با ارزش و مسائل 

از سویی باید توجه داشت که بافت تاریخی قزوین پتانسیل هاي قابل . قرارگیري بازار به عنوان قلب اقتصادي شهر مواجه است 

در این شرایط مداخله در بافت تاریخی . احیاي فضاي شهري و تبدیل به یک بافت فرهنگی و هنري داراستتوجهی جهت 

ي پیچیده بدل می شود که تنها در سایه همکاري میان بخشی و شناخت همه جانبه بافت امکان پذیر می قزوین به فرآیند

  .باشد

 آثار این از تقلید به صرفاً اینکه نه نمود، دقت ها آن در نهفته مضامین و مفاهیم به باید می تاریخی هاي بافت به توجه در 

 بافت تعلق و شده ساخت زمان در تحریف موجب مضافاً که پوشاند ها انساختم به را تاریخی سبکی پوشش و لباس و پرداخت

 معماري هاي نوآوري مانع قدیمی، بافت با تعادل به دستیابی و تأثیر این باید نمی حال، عین در آورد خواهد فراهم نیز را تاریخی

 به توجه طراحی هنگام در .نمود خواهد ایجاد رافشاط بر را فشارهایی و تأثیرات از اي پیچیده الگوهاي تاریخی هرزمینۀ وجود .گردد

 بودن مأنوس و آشنایی بنا سبک .هستند اهمیت حائز سبک، و حجمی فرم بافت، توده، مقیاس، بر مشتمل تاریخی متن خصوصیات

 ریتم و نديب ترکیب توده، و حجم شالوده، و بافت یکپارچگی، معماري، خوب طراحی به بستگی سبک کیفیت و نماید می منعکس را

  .ویژه سبکی به نه نمود توجه آن کیفیت به بیشتر باید بنا یک طراحی ارزیابی در . دارد

 که آگاهی این حس . نمود خواهند حس خویش کار به نسبت را بزرگی مسئولیت تاریخی، محیط به نسبت حساسیت با طراحان

 ممکن باشد، تاریخی جهت بی طرح اگر . باشد تاثیرگذار سازد، می آشکار را آن محیط که ظاهردرتاریخ زمان بر تواند می کارشان

 تاریخی کیفیت گردد تزریق مخل و جدید مصالح اگر بالعکس .بیابد تاریخی ظاهري تعادل، حد از بیش محیط شود باعث است
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 نگرش و محیط ویژه شخصیت به احترام مسئولیت، حس با که است این در طراحان قدرت بنابراین، .یافت خواهد کاهش محیط

 .آورند فراهم را بافت بهبود موجبات تاریخی، متن افزایش یا کاهش توسط تغییر، به نسبت اصولی

 

  قدردانی -7

  .با تشکر فراوان از راهنمایی استادگرانقدر جناب آقاي دکتر ساعد سمیعی

  

ها  پی نوشت  

 می )سایت مورد طراحی مرکز فرهنگ و هنر (زوینق استان یکمنطقه محدوده تاریخی  از نگارنده مربوط به  8تا 4تصاویر 

  .باشد 
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