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  قزوين ) كاله فرنگي(بررسي كاركردي كاخ چهلستون 
------------------------------------------------------------------------  

   ** سميه فتحي - * منا جباري

  
  
  

  چكيده
با  ولي امروزه. ابتداي موجوديت خود به آن پرداخته است ازدغدغه طراحي فضا يكي از مسائل مهمي است كه انسان 

فضا و مكان بايد بر مبناي هويت  روند طراحي .رشد سريع جوامع اين فرايند طراحي فضا دچار اغتشاش گرديده است
  قابل درك برايگذشته آن، برآورده نمودن نياز امروز و آفرينش فضا براي آينده صورت پذيرد تا بنا عنصري 

 در اين مقاله سعي دارد با جستجو كالن شهر را ايجاد نمايد، و از سوي ديگر ماندگاري در ساختار كنندگان باشداستفاده 
   .هاي آن را كشف نمايد تا بدين طريق پويايي و تداوم فعاليت را در آن احياء كندهاي بنا پتاسيلارزش

   

  :واژگان كليدي
  .احياءچهل ستون، كاخ ، كاركرد 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين                                                  مدرس  - انهري دانشگاه علم و صنعت ايركارشناس ارشد طراحي ش* 
Email: monajabbari@yahoo.com                                  

           

  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير  -كارشناس ارشد طراحي شهري دانشگاه علم و صنعت ايران** 
 Email: Bazgasht_1360@yahoo.com                                                               
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  مقدمه 
، فرهنگي و ، معنوياي زيستي پاسخگو به نيازهاي ماديهاند به عنوان مجتمعكهن در بستر زمان توانسته شهرهاي
ها از وعهنحوه شكل گيري و عناصر تشكيل دهنده آنها از يك سو و شكل كالبدي مجم عوامل موثر بر. ها باشندرواني انسان
با ) طبيعي و مصنوع(انسان و محيط . اندگرديده افتاده و متكاملها جاپيدايش مجتمعباعث ، به قاعده منظم سوي ديگر

  .انداند كه گويي هر يك براي ديگري ساخته شدهيكديگر چنان تلفيق شده
گرا با بافت پيرامون خود ارتباط ستون يكي از چندين كاخ دروره صفوي مي باشد در گذشته با عملكرد برونكاخ چهل

اين امر بدليل . داشته ولي در حال حاضر تبديل به نمادي از آن دوره شده و افراد كمي را به سمت خود جذب مي كند
ي اين امر با بررسي متون گذشته جايگاه آن را در ساختار برا. باشدهماهنگ نبودن بافت پيرامون با كاركرد فعلي آن مي

شهر قديم ترسيم نمود و با شناخت معضالت آن در حال، آينده خوانا و پويا براي كاخ چهلستون و بافت پيرامون آن تبيين 
  .نمود تا بدين وسيله بتواند نقش عملكردي كه براي آن تعريف شده تقويت كرد

  مطالعات تاريخي - 1
  هابر اساس سفرنامهدر فضاي شهري گذشته كاخ چهلستون  جايگاه -1 -1

 :هاي همراهان سيلوافيكوار و سفيراسپانيا مامور دربار شاه عباس بزرگيادداشت) الف 
ها عبور دادند و در ميدان بزرگ قزوين در باغي اشيايي كه براي شاه آورده بودند توسط ششصد نفر روي دست از كوچه

. از ميدان تا در باغ درباريان و بزرگان صف كشيده بودند سفير نيم ساعت در انجا معطل شد. اد ايستادنددكه شاه بار مي
باري آقاي به آگار سياسيلوانيكواووآ، با چندين نفر از بزرگان ايران و همراهان خود تا در باغ رفتند سفير را پذيرفتند، شدند 

او را راهنمايي كردند و در وسط اين خيابان عريض طرف راست وارد خيابان و از خيابان عريض كه اطرافش چنار و سرو بود 
باريكتري شدند كه در آخر آن يك استخر بسيار بزرگ قشنگي نمودار شد كه وسط اطاقي ساخته شده و چهار طرف آن 

بي كه در آب فرو كرده راه وصول باين اطاق يك پل سر پوشيده بود به عرض يك متر و نيم كه روي چهار پايه چو. ايوان بود
باشي در بيست متري استخر سفير و همراهانش را متوقف بودند نصب شده و اطرافش زر كشيده بودند مهماندار و خواجه

چيز عجيبي كه در آن شب . سفير هم به طرف اطاق رفت در انتهاي پل از دو سه پله باال رفته وارد اطاق گرديد. ساختند
اين خانم يكنفري دورتر از . شد اين بود كه در ميان اينهمه مرد فقط يك قدري زن بوديده ميضمن اين پذيرايي شاهانه د

 .)205 :1368گلريز،( داستخر در جلوي عمارتي كه كوشك كوچكي است روي فرش نشسته بو
 :سفر نامه شاردن )ب 

هاي كه از زيباترين مكان باشد ميمتر  83*230كه تقريباً پا عرض 250پا طول  و  700نويسد كه ابعاد ميدان وي مي
ن آن مانند ميدان شاه اصفهان است در اطراف اين ميدان مجموعه كاخ هاي صفوي گويد ساختماشهر قزوين دانسته و مي

  .)240 :1368گلريز،(اند قرار گرفته
  :سفر نامه پي اترودل واله ايتاليائي ) ج 

ميدان مزبور اندكي از قصر سلطنتي دور و . كردندچراغاني ميان بزرگ شهر را ها ميدبراي آمدن شاه به قزوين شب 
نزديك محله بازار است در حقيقت از ميدان بزرگ اصفهان كوچكتر ولي از حيث زيبايي كمتر از آن نيست مثل ميدان 

خته شده باشد و به نظر من با اين طول و عرض براي چوگان بازي سااصفهان تقريباً طولش سه برابر بيشتر از عرضش مي
شد و چندان  هاي اطراف ميدان سبك قديم بناخانه. هاي سنگي نصب گرديده استزيرا در دو طرف به فاصلة معين ستون

هاي دلپذير نيست ولي در دو طرف ميدان در وسط دو قصر سلطنتي خيلي زيبا با ايوانهاي قشنگ ساخته شده يكي با پنجره
ها باغات بزرگ احداث هاي شاه است و در عقب هر يك از اين عمارتمالقات زنبوري مخصوص حرم و ديگري براي تماشا و

  . شده است
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. توان در ساية آنها در آفتاب سوزان پناه بردعيب ميدان قزوين اين است كه ديوارهاي اطرافش خيلي كوتاه است و نمي
     باشندشب مشغول تفريح و گردش ميآيند و تا مدت زيادي از از اين جهت فقط عصرها مردم براي گردش به ميدان مي

  .)201 :1368گلريز،(
اين اسناد اشاره به جايگاه ارگ سلطنتي در ساختار شهر قزوين دارد و ميدان را به عنوان مفصل ارتباطي بين سه عنصر 

  . اصلي شهر كه عبارتند از مسجد جامع، مجموعه بازار و مجموعه ارگ سلطنتي معرفي مي كند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و كتاب مينودر بر اساس اشعار عبدي بيك شيرازي توصيف باغ و كاخ هاي صفوي -2-1
  العابدين علي نويدي معروف به عبـدي بيـك شـيرازي خواسـت كـه مجموعـه       شاه تهماسب از شاعري به نام خواجه زين

فات و دوحه االزهار نسـبت بـه توصـيف    وي در چند منظومه از جمله روضه الص. هاي قزوين را به زبان منظوم وصف كندباغ
شاه  :پردازدشاعر آن دوران نيز به وصف كامل اين مجموعه مي .ون و مجاور آنها اقدام كرده استها و فضاهاي دربرخي از باغ

  .اين شهر را جعفر آباد نام نهادند كه به دارالسلطنه مشهور شده است.  جعفري در كنار قزوين شهري تشريفاتي بنا نمود
  در آن دلكش فضا عالي بنايي                          فلك مانند شرواني سرايي

  همايون خانه اي وندر ميانش                          مربع حوضي از كوثر نشانش
 هـاي بلنـد و دوازده  اين بنـا سـتون  . و در آن بنايي زيبا ساختند با حوضي مربع شكل كه بر فراز حوض گلجامي وجود دارد 

  .پنجره و دوازده برج داشته و سقف آن نيز پر نقش و تصوير بوده است
  جاي كاه برزيبنده ديوار                            زر حل كرده هر سو رفته در كار به

 بازار

ارگ

مسجد و بافت 

 ميدان چوگان

كروكي از جايگاه ارگ در ساختار شهر:1تصوير  
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  207ص  11عبدي بيك شيرازي، مجله هنر ج      رهاي ديوارش مالئك                            چو حوران تكيه كرده بر ارايكگبكن
 :وصف خانه شرواني

اي زرين حوضش آفتابه. رسد روي سكويي به همراه يك حوض قرار دارداين خانه كه از زيبايي به نگارستان چين مي
لوح مدوري كه با چند تار . آيد وجود دارداز درونشان آب مي هايي كهجوشد و دو طرفش لولهدارد كه از درونش آب مي

ايوان در در اين خانه دو  .)211ص  11مجله هنر ج (شود ري ميش قرار دارد كه آب از كنارش جافلزي استوار شده باالي
هستند  …، باغ قاضي ضياء دين وباغ سيد بيك، باغ شاه نعمت اهللا: در اين سمت واقعندهايي كه باغ. باال و پائين وجود دارد

 .)213ص 11مجله هنر ج (
  . ا مي شد و شكارگاه و ميدان چوگان نيز داشتنددر اين مجموعه مجالس بزم بسيار بر پ

 : ديوانخانه 
سكونتگاهي  –در واقع عمارت اصلي مجموعة كاخي حكومتي . احتماالً عمارت ديوانخانه  همان كاخ همايوني بوده است

به  ديگرو از يك سو ) احتماالً منظور باغهاي سمت شرقي كاخ بوده است(بوده است كه از يك سو به باغ متصل بوده 
 .)سمت شمال كاخ( گلستان حرمسرا مشرف بوده است

 زگلزار حرم گردي دالراي            ه چون بيرون نهي پاي ز ديوانخان
 )221ص  11مجلة هنر ج (                      به ايوانهاي شرقي و شمالي              ره افتد اولت از بخت عالي 

 :باغ حرم
هاي درون باغ نيز حوض. ارت تشكيل شده بود كه در ميان باغي بزرگ قرار داشتندحرمسراي مجموعه از چندين عم

اين باغ بسيار زيبا، با درختان چنار و سفيدار و بيد مزين شده بود و ) با فواره هاي زيبا و سيمين(مربع شكلي وجود داشتند 
 .خورددر آن بچشم مي …هاي زيباي بنفشه، نرگس، گل

 حرم را اندرون خلدبرين جاي      رازديگر سوي باغ عالم آ
 كه آمد كنگرش با عرش همراز      عمارات حرم در وي سرافراز

…  
 نبوده مثلشان در ربع مسكون      مربع حوضها از وصف بيرون 

… 
 كه از گلهاش رضوان دسته دسته      بدين زيبندگي باغي خجسته 

 كه در جنت نباشد همچنان جاي      درو عالي عمارت دالراي
 كه گشته بر مه و خور سايه انداز      وي ايواني سرافراز ز هر سوي

  صفت قصر جهان نما 
  اند كه بر اساس اشعار عبدي بيگ احتماالً پادشاه بر بام اين قصر اين عمارت را بر سردر جانب ميدان اسب ساخته

در سفرنامه پي اترودل واله نيز در پائين اين قصر رواق وجود داشته كه اين مساله . رفت و از آنجا به ميدان مسلط بودمي
 .آمده است

 بسير بام قصرم كردايما      در اين اثنا شه خورشيد سيما
 چو خورشيد بر اين بر اوج گردون      برآمد شه بر آن قصر همايون

 ماليك در رواقش جسته آرام      نخستين پايه او بر نهم بام
 كه مشرق تا بمغرب هست ملحوظ    زبامش روح قدسي گشته محظوظ 
   )225ص  11مجلة هنر ج (           به گردش آيت الكرسي حصارست    چو سقف عرش بامش استوار است
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اندازه تميز و زيبا و دلگشا بوده و شادروان شاه طهماسب صفوي در برند كه بيرا نام مي» باغ سعادت«از بناهاي صفويه 
را از قزوين به اصفهان تغيير داد از باغ مزبور بخوبي آبادي آن زحمت فراواني كشيده بود و با آنكه شاه عباس پايتخت 

 . كردندآمدند و چندي توقف ميشد و سالطين صفوي كم و بيش به آنجا مينگهداري مي
سزاي (و سراي سعادت ) ميدان مال فروشهاي كنوني(آباد قطعاً روشن نيست از نام ميدان سعادت محل باغ سعادت

    مسلماً در باغ سعادت آباد  ـتوان حدس زد كه كاخ مزبور در اين اراضي قرار داشته است مي) سعدالسلطنه يا سعديه كنوني
هاي متعددي از ديوانخانه و ميهمانخانه و حرمخانه و خزانه و غيره با بسياري از عمارات ضروري وجود داشته كه به كاخ

و در حال حاضر از آن بناها جز سر در عمارت عالي قاپو و  انداند يا به خارج راه داشتهوسيلة هفت در به يكديگر مربوط بوده
شاه طهماسب و ساير شاهان صفوي به اين  عمارت چهل ستون آثار ديگري به جا نمانده و چهل ستون هم قطعاً در زمان

تعميرات اساسي آورده و سعدالسلطنه ظاهراً با تصرفاتي باين وضع در بناي كنوني را . تر بوده استصورت نبوده و بسي عالي
  ). 646: 1368،گلريز( نموده است

 كاخ چهل ستون  -3-1
قزوين ه هجري كه شاه طهماسب از دفاع تبريز در مقابل تركان عثماني نا اميد شد پايتخت مملكت را ب 955در سال 

شي را نزد سلطان خطي خوش داشت و نقا. شاه طهماسب به استناد متون تاريخي شاهي هنرمند و هنر پرور بود .انتقال داد
در دوره شاه طهماسب بناهاي قابل توجهي در قزوين بنا . محمد آموخته بود و دربارش مجمعي بود براي اجتماع هنر مندان

 :نويسدشاردن مي. بين رفته و تنها بنائي كه باقيمانده كاخ چهلستون و سر در عالي قاپو است گرديد كه متاسفته اكثر آنها از
  . رسدپا مي 250پا و پهنايش به  700وين ميدان شاه است كه ميدان اسب دواني است و درازاي آن بالغ بر زيباترين نقاط قز

مضمون بر باالي  كاخ همايوني هفت ورودي دارد و در اصل عالي قاپو خوانده مي شود و لوحه اي با حروف طالئي بدين
  ايمان ماست، اين باب همايون هميشه مظفر و مفتوح باده  ه وبعنايت كلمه ال اهللا اال اهللا كه عقيد. انددر نصب كرده

هاي كاخ شطرنجي شكل است و شاه طهماسب كاخ را طبق طرحي كه يك معمار ترك داده بود بسيار كوچك ساخته باغ
انتي س 30ولي شاه عباس كبير بناي آنرا تغيير داده و فوق العاده عظمت بخشيده اين كاخ هشت گوش بر سكوئي به ارتفاع 

  . متر استوار گرديده است

ــوير  ــاخ  و مقطعـــي از پـــالن :2تصـ كـ
 سـازمان ميـراث فرهنگـي   : خذام چهلستون
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  كاخ چهلستون نقاشي دوره اول صفوي از :4تصوير شماره

اي آجري است بـا  هاي استوانهطراف ايوان داراي ستون
هــاي نيمــدايره كــه درو دوره قاجاريــه بــا آن اضــافه قــوس

هـاي دوره قاجاريـه   هاي آن نيز  بـا كاشـي  لچكي گرديده و
مزين شده است بنا متشكل از سالن بزرگ مركزي و چهـار  

در چهار كنج شـمالي غربـي   ايوان است چهار اطاق گوشوار 
جنوب غربي قرار گرفته  –جنوب شرقي  –شمال شرقي  –

    سقف سالن از. ام داراي ابعاد و فرم متفاوت استكه هر كد
هاي ساده پوشيده شـده و از بقايـاي رنگهـا چنـين     مقرنس

رسد كه داراي نقوشي بوده است تقريباً تمام نماي بنظر مي
ها چند اليه نقاشي وجود دارد كه اليه اول صفوي و اليه دوم ادامـه مكتـب   اه در بعضي قسمتبنا از نقاشي پوشيده شده و گ
از چهار جبهه به ايوانها و از دو گوشة جنوبي به دو اتاق گوشوار جنوب شـرقي و جنـوب   . باشدصفوي و اليه سوم قاجاري مي

. هاي شـرقي و غربـي بـوده اسـت    غربي از طريق ايوان كرده و راه ارتباط به دو گوشوار شمال شرقي و شمالمي غربي را پيدا
اي با دهانـة بزرگتـر   هاي زيبايي است سپس در دورة قاجار با قوس دايرهباشد كه داراي نقاشيدهانه داراي قوس جناغي مي

ك تـاالر و  يـ  طبقه دوم نيـز عبـارت از  . دهدهاي مختلفي را كه بر اين بنا گذشته نشان ميها دورهپوشيده شده است و قوس
چهار گوشوار در چهار جبهه آن است كه يكي از گوشوارها براي راه پله استفاده شده است تاالر داراي چهار شاه نشين اسـت  

مطالعاتي براي تهيه پالن صحيح بنا انجام گرفته كه بـه مـرور   . تسو با احتمال زياد در تعميرات بعدي ابعاد آن تغيير يافته ا
  .كامل خواهد شد

 هاي كاخ چهلستوننقاشي
اترين كارهاي نقاشي ايـن دوره  شويم كه به حقيقت يكي از زيبهايي از كار مينياتور مواجه ميدر طبقه زيرين بنا با نمونه

تابلوي جبهـه شـمالي سـاختمان مجلـس     در  .اندعاشقانه بسيار چيره دست بودههنرمندان اين دوره در ترسيم مناظر . است
ابلو كـه  تـ . از يك حالت شادي بخش برخوردارند منظره باغ با درختان پرگل و جويبار در حال گردش همه. وجود داردبزمي 

، از نظر درخشـندگي و تمـوج در رنـگ يكـي از     در ايوان شرقي بدست آمده
، هاي طاليـي، آبـي  رسپكتيو استفاده از رنگبهترين آثار اين كاخ است عدم پ

هاي مختلف بدن كـه بـا   و ترسيم حالت هالباس  مغز پسته اي با فرم متنوع
كار هنرمنـدي اسـت كـه در مكتـب      اين آثاراند نرمش خاصي طراحي شده

رسـيد علـي   صفوي و زير دست استاداني چون سلطان محمد و ميرك و مي
هـاي اسـليمي و خطـائي كـه بـه      نقوش تزئيني و گـردش . تربيت شده است

ود آمده تكميـل  و طال بوج صورت الية چيني و با استفاده از تركيب الجورد
   .كننده نقاشي بناست

هاي جالب ديگر نقش پرندگان است اصوالً نقش گل و مرغ در حدود قرن دهم هجـري در ايـران معمـول شـد و     از نقش
 پرندگاني. شده به پرندگان با اين كيفيت توجه اي نشده بوداي از تابلو نقش ميقبل از آن جز در دو يا  سه نوع كه در گوشه

قرقاول با سري شبيه به هدهد و پرندگان دم بلنـدي كـه بـر     -مرغابي -گنجشك –سينه سرخ : اند عبارتند ازكه نقش شده
اند و گاه پروانه مكمل نقش گرديده است طرح كلي پرندگان و دقتي كـه در جزئيـات نقـش    انحناي هر شاخه نازكي نشسته

رمنـدان  ايـن دوره بـاقي    شفيع عباسي و ديگر هن ـت كه از رضاي عباسي  آنان بكار رفته قابل مقايسه با نقوش پرندگاني اس
  .)27-25 :1350مجابي، ( مانده است

 كاخ چهلستون وضع موجود:3تصوير شماره
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  كاخ چهلستون قزوين زا هشت بهشت اصفهانتأثير بناي 
جريـب سـاخته    85ميان باغي به مسـاحت   هجري قمري در 1080زمان شاه سليمان در سال  كوشك هشت بهشت در

داراي پالني هشت گوشه است كه از داخل اتاقها، نامتقارن هستند ولـي   برونگرا و قزوين كاخ چهلستوناين كاخ همانند  .شد
باشد، بر همين اساس كوشك ناميـده  اين بنا در وسط باغي واقع شده و برونگرا مي .رسنددر نماي بيروني متقارن به نظر مي

است كه هيچ كدام ماننـد هـم   هايي گرداگرد آن نيز اتاق وهر طرف باز است  اي است كه ازدر طبقه همكف حوض خانه .شد
كه  هاهاي اين بنا بازي با آبنما است بطوريكه روي يكي از درگاهاز ويژگي .نيستند

و از آنجـا بـه    ريختـه مـي  اكنون بسته شده است آب از باال مانند آبشار بـه پـايين  
  .)104 :1382، پيرنيا( .رسيده استحوضي مياني در چهار ايواني مي
 ويژگي معماري شيوه اصفهاني

ها فضايي مربع يا مستطيل ها كه در بيشتر ساختمانساده شدن طرح -1
 .شكل است

ها پيش آمدگي و پس رفتگي كمتر شد و گوشه هاي در تهرنگ ساختمان -2
  .تر شدپخت رايج

هاي يكسان در ساختمان گيري از اندامها و اندازهپيمون بندي و بهره -3
  .ل شددنبا

  )98 :1382، پيرنيا. (استسادگي طرح در نما هم مشخص  -4

  چهل ستون  كاخ - 2
 جايگاه كاخ پس از اولين اقدامات شهرسازي مدرن -1-2

انجام  1310خان اولين اقدامات شهرسازي در قزوين نيز مانند ساير شهرها در حدود با استقرار و تثبيت حكومت رضا
  هاي صفويغربي كه از دروازة پنبه ريسه و دروازة رشت به مجموعه كاخ -هاي شرقيدر اين اقدامات خيابان. گرديد

چهارباغ دولتي با تخريب . طالقاني كنوني را تشكيل دادند ـرسيدند به يكديگر متصل شدند و خيابان امام خمينيمي 
ن نيز آر بخش غربي بازار به موازات د. تلفنخانه و پست خانه به سمت جنوب امتداد و به ايستگاه راه آهن منتهي گرديد

همچنين در قسمت شمال شرقي ديوار شهر كه قبالً تخريب گرديده بود بلوار . جنوبي مولوي احداث شد -خيابان شمالي
منطبق  سابقخيابان خيام از شمال به جنوب تا تقاطع خيابان طالقاني دقيقاً بر خيابان الله زار . مدرس كنوني ساخته شد

الوه خيابان فردوسي كه در غرب خيابان خيام و به موازات آن كامالً بر خيابان كوچه باغ قديمي انطباق يافته به ع. است
عالوه بر اصالحاتي در شبكة عبور و مرور بسياري از بناهاي تاريخي نيز با تغيير . باشنداست باقيماندة اقدامات اين دوران مي

تخصيص يافتند كه از جمله شهرباني در عمارت عالي قاپو، فرمانداري در عملكرد براي استقرار مراكز خدماتي جديد 
  .، سبزه ميدان در ميدان شاه سابق مي باشداري در عمارت بلديهساختمان چهل ستون، شهرد

  عناصر با ارزش موجود در پيرامون محوطه كاخ چهلستون -2-2
 سردر عالي قاپو 

 .ي شاه تهماسب صفوي است ولي كتيبه آن از آثار شاه عباس بزرگ استسردر كنوني عالي قاپو باحتمال قوي از بناها
باشد با دو اين راهرو و مدخل كاخ شاهي داراي در رفيعي است روي به قبله و مشرف به ميدان شاه يا خيابان سپه مي

 .گوشواره در طرفين

  پـالن كوشـك و آبنماهـا   : 5تصوير شماره
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و نيز راهروي اشكوب باال و گوشواره  ان بودهريداخل كرياس در دو طرف شرقي و غربي دو اتاق دارد كه جايگاه دربا
، در طرف غرب اين سردر در آيدنه روز چهار نوبت بصدا در ميبوده و شبا» نقاره خانه«ها ست كه جايگاه كوفتن نقاره شرقي

ا ه، يكي از اين اتاقاه نگهبانان و مستحفضان بوده استسه اطاق طوالني يك اشكوبه پهلوي هم واقع شده كه احتماالً جايگ
را در اوايل مشروطيت تبديل به قرائت خانه و ديگري را چاپخانه 

طرف شرقي اين . تمام آنها متعلق به چاپخانه است اكنون. كردند
سردر چسبيده به گوشواره خاوري كه پيش از مشروطيت 

اي احداث شد به نام اميد شايد اين خانه بود مدرسهرخشوي
گاه قراوالن و نگهبانان قسمت نيز در گذشته مانند طرف غربي جاي

جلوي در عالي قاپي جلو خاني است كه در دو طرف آن . ده استبو
دو سكوي پهن كه طول آنها از شمال به جنوب است با سنگ 

كاشي و بقيه با گچ سفيد شده  هاي سردر ازساخته شده از اره
در كمر سردر و باالي در كتيبه اي دارد به خط ثلث جلي و . است

ضاي عباسي نقاش معروف در كاشي معرق كه عالوه از به قلم علير
. ساخته شده است 1005-996ن سالهاي باحتمال نزديك بيقين اين سر در بي. زيبايي خط اثر نفيسي از اين گونه هنرهاست

ير آنرا رو قرار دارد نظبوده و پيچكهاي سردر را با كاشي بزرگي از كاشي معرق دو 1315آخرين تعمير اين سردر ظاهراً در 
ياط كنوني ها به خيابان سپه و آن ديگري به حنيز در ديوار شمالي كرياس برابر اين پنجره كار گذارده اند كه يكي از پنجره

 .اين بنا در جنوب مجموعه كاخ قرار گرفته است. باشدشهرباني مشرف  مي

 بقعه چهارانبياء
واقع  كاخ چهلستونانبياء در قسمت غربي  بقعه چهار

ساختار آن از يك حياط مركزي با تعدادي اتاق . است شده
 .ها در قسمت شمالي تشكيل شده استدر اطراف و بقعه

بقعه چهارانبياء در گذشته مورد توجه درباريان قرار گرفته و 
  .قرار گرفته استرا محرم مسير مراسم عزاداري  درامروزه 

  گراند هتل
وجود آمدن  هم زمان با پيشرفت صنعت در اروپا و به  

ها گراند هتل. هاي مجللي تحت گراند هتل ساخته شدندراه آهن و ارتباطات وسيع و باال رفتن سطح زندگي مردم ساختمان
در دوران قاجاريه و با رفتن . ها تدارك ديده شده بودو خرج كردن پولشان در اين مكان) بررژوا(براي جذب اشراف طبقه 

به كشورهاي اروپايي در شهرهاي مختلف ايران گراند هتل ساخته شد از جمله اين شهرها  شاهزادگان و بازرگانان ايراني
گراند هتل قزوين داراي زيرزمين با پوشش  .باشدقزوين مي

 كردهطاق و قوس و كاربري فضاهاي خددماتي ايفاي نقش مي
جموعه است، به البته از طرف شرق كه مشرف به حياط م. است

غربي مجموعه كاخ اين بنا در جنوب. باشدصورت همكف مي
 . چهلستون واقع شده است

هاي آجري كه بـا طـاق و   با ستون) از خيابان(طبقه همكف 
رستوران و محـل صـرف    .هاي زيبا پوشش داده شده استقوس

اين طبقه با راه پله بسيار زيباي منحني شـكل  . چاي بوده است

  اپووضع موجود سردر عالي ق: 6تصوير شماره

 بقعه پيغمبريه:7تصوير شماره

گراند هتل:8تصوير شماره
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ان بوده است كه در بخش ميـاني فضـايي بـراي پـذيرش و نشـيمن و در دو      به طبقه اول ارتباط دارد كه محل اقامت ميهمان
اتاقها همگي داراي تراس هستند پوشش . هاي بهداشتي و حمام قرار داردطرف راهرو قرار دارد و در دو انتهاي راهرو سرويس

شكل قرار دارد كـه   در ضلع شرقي عمارت حياط مستطيل. باشداين طبقه خرپاي چوبي و شيرواني و سقف كاذب چوبي مي
در ضلع شرق حياط سينمايي با پالن بيضي قرار داشته كه در اثـر آتـش   . داراي حوض آب در وسط و چهار باغچه بوده است

ل و حيـاط  تنها ورودي و راه روي آن كه در ضلع شمالي هت. سوزي تخريب گرديده و در حال حاضر آثاري از آن وجود ندارد
  . مي گذرد باقي مانده است

 اقدامات مرمتي كاخ چهلستون -3-2
ري اطراف ايوان ستونهاي آج( اولين اقدام مربوط به دوره قاجار توسط فرماندار وقت باقرخان سعدالسلطنه شروع شد -1

 .با قوس نيم دايره ايجاد گرديد
بدون  1352اليه برداري كردند در سال  1352هاي زير اليه گچي پي بردند و در سال به نقاشي 1336در سال  -2

  . متوقف شد 1360مرمت تزئينات در سال . ها را پايين آوردند كه صدمات جبران ناپذيري وارد شدبرنامه نقاشي
 قرار دادند L12هاي چوبي تير آهن به جاي ستون 1360-61هاي كشي دور ايوان كردند و در بين سالكالف 1357 -3

   .انجام دادند) گربه رو(كشي ها كانالو همچنين براي رفع رطوبت در پايه ستون
  مرمت شيرواني به منظور محافظت از نفوز آب باران و برف به داخل ساختمان 1371در سال  -4
 - هاي ايمني و گرمايش در سال هاي اخير با تغيير كاربري آن به موزه صورت پذيرفته و به تناسب كاركرد، سيستم -5

  . سرمايش به آن افزوده شده است
  كاركردي كاخ چهلستونتحليل  - 3

هاي شهرسازي تا حدود زيادي تحت تأثير سلطه وسايل حمل و نقل ماشيني و در نيمه اول قرن بيستم، گرايش     
تكنولوژي صنعتي قرار گرفت و دسترسي سواره به مراكز شهر به صورت يك اصل در آمد برخي از شهرسازان و متفكران 

  . ، سلطه اتومبيل و صنعت را بر فضاهاي قديمي شهري مورد انتقاد قرار دادنداعي، از همان آغاز شهرسازي مدرناجتم
.  هاي تاريخي در طي اين تغييرات ارزش و اعتبار خود را از دست دادن و شهرها از نظام يكپارچه خود خارج شدندبافت

با فروپاشي تدريجي نظام . ت بودنظام سنتي شهرهاي ايران و سلسله مراتب آن نشانگر وجود ساختار يكپارچه و داراي وحد
د انسجام در شهر را از توسعه سريع شهرها و جدا شدن از ساختار سنتي خو. نظام فضايي شهرها نيز دگرگون شد  سنتي،

در چنين شرايطي كاخ چهلستون به صورت تك بنايي جدا از بدنه سبزه ميدان واقع شده كه به ندرت افراد . ميان برده است
كردي كه براي آن تعريف شده جذابيت چشم گيري در آن وجود ندارد و فقط لبا توجه به عم يابنداضر مي در اين مكان ح

  .به عنوان يك نشانه در شهر عمل مي كند
  نتيجه گيري -4
  اقدامات پيشنهادي براي احياء بافت پيرامون و عملكرد كاخ -1-4

تن مساحت زياد براي قرارگيري فعاليت هاي متنوع و نيز سبزه ميدان قزوين با واقع شدن در شريان اصلي شهر، با داش
به طور خالصه . سابقه تاريخي اين پتاسيل در آن وجود دارد كه تبديل به يك مكان اجتماعي قوي در سطح شهر گردد

اي كه مبين ارزشمندي آن به عنوان فضاي شهري بوده با گذشتهبه ويژه كاخ چهلستون فضايي مثل سبزه ميدان قزوين 
اهميت موضوع را به اين معطوف مي كند كه بتوان اين فضا را با ساماندهي قابل استفاده كرد و ارتباط و اتصال سه نقطه 

را برقرار كرده و اصالت بافت تاريخي را با يكپارچگي و حفظ وحدت  )مسجد جامع، بازار و كاخ سلطنتي( اصلي شهر كهن
  .گذشته به آن بازگرداند
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 بافت روند احياء -2-4
  هاي آنشناسايي اليه هاي تاريخي و قطب  -1
 تطبيق اليه تاريخي و جديد  -2
 شناسايي پتاسيل بافت  -3
 هاي تاريخي و يكپارچه كردن آناتصال قطب -4
  خوانا كردن بافت تاريخي -5

با پياده كردن اين سناريو به نظر مي رسد كاخ  
چهلستون به عنوان عنصري اصلي در اين مجموعه 

ويت خود را باز مي يابد و عملكرد داخلي بنا نقش ه
  . قوي تري ايفا مي كند

  
  
  
  
  

  
  

  
  

 :منابعفهرست 
 شاهد   ، انتشاراتچاپ اول، شيراز "شهرسازي و ساخت اصلي شهر ")1382(محمدرضا،  ،برزگر
  زارت مسكن و شهرسازيتهران، مركز مطالعات و "اصول و روشهاي طراحي شهري و فضاي مسكوني ")1365(محمود،  ،توسلي
دانشكده معماري و شهر سازي، گروه مرمت و احياء  ،تهران "خالصه مقاالت سمينار تداوم حيات در بافت تاريخي شهرهاي ايران " )1368(مجابي،

 ابنيه و بافتها، دانشگاه علم و صنعت ايران، 
  تشارات دانشگاه علم و صنعت ايرانان ،چاپ دوم، تهران "با شهر و منطقه در ايران")1380(، شيعه، اسماعيل
 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران  ،چاپ دوازدهم، تهران "مقدمه اي بر مبان برنامه ريزي شهري")1381(شيعه، اسماعيل،

 انتشارت طها  ،تهران ، جلد دوم، چاپ دوم،)باب الجنت(  ردو، مين)1368(گلريز، سيد محمد علي، 
  سازمان مسكن وشهرسازي استان قزوين "طرح تفضيلي قزوين")1370( شارمند، مهندسين مشاور،

  چاپ اول، نشر دوم، مشهد "ساماندهي شهري ")1378(وزين، غالمرضا،
  ، تهران 11جلد  "اشعار عبدي بيك شيرازي ")1369(مجله هنر، 

  
Burton, E. & Mitchell, L. (2006)" Inclusive Urban Design, Street For life" London & New York, 
Architectural Press & ELSEVIER. 
Llwelyn-Davies (2000) "Urban Design Compendium 1", London English Parthnerships.  
Llwelyn-Davies (2007) "Urban Design Compendium 2, Delivering Quality Places", London, English 
Parthnerships 
Urban Design Associates, (2003) "Urban Design Handbook", New York and London, Karen Levine. 

  
  

كروكي از اقدامات احياء مجموعه چهلستون: 9تصوير شماره
 قزوين 

م انداز كاخ چهلستون بر اساس مدل آرگوننمودار چش: 10تصوير شماره

باق محيط طعدم ان
يرامون با كاركرد كاخ پ  

 تضعيف شدن كاركرد بنا

احيا و بازخواني بافت 
تاريخي

 تقويت كاركرد بنا


