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چکیده
امروزه بحران های گوناگونی شهرهای ما را تهدید می نمایند و انسجام شهری در معرض اغتشاش و بیسامانی قرار گرفته است .وحدت
و هویت شهری ـ که از مشخصههای ویژۀ شهرسازی کهن ماست -کمکم به بوتۀ فراموشی سپرده میشود .آشفتگي و عدم انسجام
ساختار شهر با گسترش شبكۀ ارتباطي سواره و تسلط خودرو در شهرهای ما به حدي افزايش يافته كه زندگي اجتماعي و آئين
شهروندي بيش از گذشته در معرض خطر قرار گرفته و انسانمداري و مقياس انساني را تحتالشعاع خود قرار داده است .سواره ها
و پياده ها در كشمكشي دائمي در تمامي عرصه هاي شهري درگير شدهاند .نیازهای جدید باعث تغییر ساختار شهرها شده و فرصت
انطباق ساختار قدیم با عملکرد جاری از شهرها گرفته شده است ،و به تدریج باعث تضعیف ساختار و استخوان بندی شهر شده و در
نهایت انتظار جدایی و تکه تکه شدن آن می رود .از همين رو ساماندهي نظام حركتي و ساختار فعاليتهاي شهري به طور موازي و
هماهنگ ،و به نحوي كه مسيرهاي حركتي شهر به صورت يك كل منسجم و يكپارچه عمل نماید و ادراك شوند ،كام ً
ال ضروري است.
با توجه به اهميت نقش عناصر و پيكرههاي ساختاري شهر در انسجام فضايي -كالبدي بافت شهري ،این مقاله قصد دارد مفهوم
استخوان بندی را با تأکید بر عناصر راه و میدان تبیین نماید و تأثير اين ويژگي را در ايجاد یک ساختار منسجم در شهر مورد نظر
قرار دهد .رویکرد این پژوهش ،ارائۀ نوعی روش شناسی در تحلیل استخوان بندی ،بر پایۀ مطالعه و تحلیل محتوی ادبیات طراحی
شهری و معماری در این زمینه می باشد .چارچوب مقاله بر اساس مفهوم راه و میدان شکل گرفته و به وسیلۀ تحلیل های تصویری
و توصیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد .یافته های پژوهش نشان می دهد که عرصه های اصلی شهری در قزوین جهت تجدید حیات
اجتماعی شهری و انسجام کالبدی ،در کدام نقاط واقع شدند و در راستای تقویت و کارایی بهتر آن ها به ارائۀ راهکار می پردازد.

واژگان کلیدی :استخوانبندي ،احیاء ،ارتباط ،راه ،میدان.
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مقدمه
ساختار شهرهای سنتی ایران دارای انسجام و نظم کالبدی  -فضایی ویژهای هستند كه غنا و كيفيت كالبدي آنها را تضمين نموده است .يكي
از مهمترين اين ويژگيها پیوستگی مجموعة شهر و محالت از طریق كانونها ،گذرهای اصلی و بازار است كه موجب شكلگيري ساختاري
روشن و خوانا در شهر گرديده و پيوستگي اجزاء و عناصر شهر را نيز درپي داشته است .ترکیب و ساخت شهر در گذشتۀ ایران به نحوی
بوده که گذرهای اصلی و بازار وظیفة پیوند میان عناصر مهم شهر را بر عهده داشتهاند .اما ،از سال های نخستین قرن حاضر كه خیابان به
عنوان عنصر مسلط و تعیینکننده در شهر ظاهر شده ،پيوستگي و انسجام شهري دستخوش تحوالت جدي گرديده است .خیابان سراسر
شهر را در مینوردد و خود را به عنوان لبهای قدرتمند درون شهر مطرح میسازد و از ساختار یکپارچۀ شهرهای سنتی ،تنها بافتهای
مسکونی همچون جزیرههایی كه از شریان حیات زندگی شهری بریده شدهاند ،باقی میمانند .اين در حالي است كه فضاها و عناصر شبکۀ
ارتباطي باید با اجزاء و پيكرههاي شهر و فعاليتهاي جاري در آن رابطه اي سازمان یافته و منظم برقرار نمايد .زیرا نحوۀ شکلگیری فضاها و
عناصر شهری در کنار راهها ،تحت تأثیر الگوهای رفتاری و فرهنگ مردم و اقتصاد جامعه قرار دارد (سلطان زاده )29 :1372 ،و به صورت متقابل
در ایجاد و تجلي گونههایي خاص از روابط ،تعامالت و فعاليتهاي شهری موثر می باشد.
روش تحقیق حاضر کیفی می باشد .این روش برای دست یابی به کیفیت های غنی شرایط و محیط های زندگی واقعی است؛
در طراحی و انجام تحقیق نیز با ایجاد امکان جرح و تعدیل در روند تحقیق ،از انعطاف پذیری الزم برخوردار است .به این ترتیب،
این روش بویژه برای فهم معانی و فرآیند فعالیت ها و دست ساخته های مردم مناسب می باشد (گروت .)199:1386 ،آنچه مسلم است
به منظور کاهش گسیختگی ساختار ،استفاده از مفاصل پویا در پیوستگی و هماهنگی مؤثر می باشد ) ،(Read, 2004:3بنابراین
استخوان بندي هر شهر ،مجموعۀ راه ها و گره هاي اصلي آن را شامل شده و ساختار كلي شهر و فعاليت هاي عمدۀ آن را شكل
مي دهد .اين شبكه دربرگيرندۀ مكانهايي است كه اكثر مردم در آنها حضور مييابند و شبكه هاي فرعي توسط كانونها و مفاصل
به آن متصل ميگردند .هدف اصلی این مقاله معرفي نقش استخوان بندي در شهر مورد مطالعه و ارائۀ راهنماهايي است كه تقويت
ساختار شهري آنرا به دنبال دارد .بيترديد چنين اقداماتي انسجام ساختاري ،احياء نقش اجتماعي و تقويت زمينههاي عملكرد و
فعاليتهاي سرزنده در شهر را در پي خواهد داشت.

 .1استخوان بندی شهرهای سنتی و نقش راه و میدان در آن
استخوانبندی شهرهای قدیم به عنوان بارزترین و پیچیدهترین بخش از نظام كالبدي شناخته ميشود كه ساختارهای اجتماعی
شهر را به همراه تضادهای درونیاش به نمايش میگذارد .پویایی در طراحی اين ساختار ،روابط منطقي بين اجزاء و نظامات شهری
و کارکرد و فرآیند آنها را در کنار یکدیگر موجب ميگردد .از قرن سوم هجری به بعد ،به تدریج و با روی کار آمدن حکومتهای
ایرانی و محلی ،فعالیتهای اقتصادی و توسعه و عمران شهری به صورت قابل مالحظهای رونق یافت و استخوانبندي شهرها از اين
توسعه متحول شدند (حبیبی.)1376 ،
بازارهای اصلی شهرها غالباً به شکل خطی و در امتداد مهمترین راه و مسير شهری شکل گرفتهاند .به همین سبب در بسياري
از شهرهاي تاريخي ايران مهمترین بخش و عنصر اصلی بافت ،راستۀ اصلی بازار آن است .یک راسته بازار در سادهترین شکل با
دکانهای واقع در دو سوی آن شکل میگرفت .بسیاری از بازارها به تدریج ساخته میشدند و توسعه مییافتند و به همین دلیل
امتداد راستۀ این بازارها به پیروی از شكل طبيعي معابر ،به صورت غیرمستقیم و ارگانیک بوده است .در امتداد راستۀ اصلی بازار
اصناف گوناگونی مستقر میشدند و به این ترتیب گروههاي متنوع فعاليتي در بخشهاي مختلف راستۀ اصلی جای میگرفتند .در
بعضی از شهرهای بزرگ دو یا چند راستۀ اصلی به صورت موازی یا متقاطع پدید میآمد (سلطان زاده1372 ،؛ حبیبی1387 ،و توسلی.)1369 ،
در کنار یا امتداد بعضی از بازارهای مهم در شهرهای بزرگ ،یک میدان شهری یا ناحیه ای قرار گرفته بود .بازار مهمترین راه و معبر شهر بود
و در بیشتر موارد با یک میدان شهری ارتباط داشت .به طور مثال ،بازا ر بزرگ اصفهان با دو گرۀ اصلي شهر ،يعني سبزه میدان (میدان کهنه)
و میدان نقش جهان مرتبط است .د ر کنار بخشي از بازار کرمان ،میدان گنجعلی خان قرار دارد .سبزه میدان در ورودي اصلي بازار تهران جاي
گرفته بود كه هنوز قسمتی از فضای آن باقی است .میدان خان یزد نیز از این نوع میدانها است كه از عناصر اصلي بازار يزد به شمار ميآيد.
به این ترتیب میتوان دو رکن اصلی در استخوانبندي گذشته شهرهاي ايراني را بازار (راستای اصلی شهر) و میدان شهر دانست (حبیبی.)1376 ،
 -1-1نقش راه و دسترسی در بافت قدیم
نظام کالبدی شهرهای سنتی ایران ارتباط منسجم و يكپارچهاي را میان پدیدههای مسکونی ،تجاری و فضای فرهنگی -اجتماعی برقرار نموده
و به نمايش ميگذارد .هر عنصر شهری به مقتضای شرایط خود ،جایگاهی ویژه دارد و به واسطۀ عوامل پیونددهنده با عناصر دیگر شهر
ارتباط مییابد .راه ،با تقسیمات اصلی و فرعی خود با مرکز محالت مسکونی و سپس مرکز تجاری و اجتماعی شهر ارتباطی منطقی دارد.

بررسی و تقویت عملکردی-کالبدیِ استخوان بندیِ شهر قزوین با تأکید بر عنصر راه و میدان در دوران معاصر
شماره صفحه مقاله27-34 :

 -1-1-1سلسله مراتب و نقش کارکردی دسترسی
محلۀ مسکونی محل زندگی و فعاليت جمعي است .تعامل اجتماعی و رابطۀ محلهای و بین محلهای از طریق راه برقرار میشود.
راهها به فراخور کوچکی یا بزرگی محلهها و اهميت آنها و با رعايت سلسله مراتب به صورت اصلی و فرعی تقسیم می شوند .شبکه
راههای اصلی ارتباط بین بازار ،عناصر اصلي خدماتي شهر و محالت مسکونی را میسر ساخته (راه عمومی) و محالت مسکونی در
جوار آنها قرار گرفتهاند .در مرحلۀ بعدی سلسله مراتب ،راههای داخل محلۀ مسکونی قرار دارند (راه نیمه عمومی) .این شبکهها در
داخل بافتهای مسکونی نقش ارتباط بین محلهای و عبوری و دسترسي به بخشهاي مختلف محله را ایفا می نمايند .بعد از راههای
داخلی در بافت محله ،شبکه راههای فرعي و کوچکتری وجود دارد که در گذرها و واحدهاي همسايگي جریان یافته و به مسیرهای
کوچک تری نیز تقسیم می شوند و دسترسي واحدهاي مسكوني را تأمين مينمايند .دستهاي از اين راهها كوچههاي فرعي و مسيرهاي
بنبست ميباشند (راه نیمهخصوصی و خصوصی) .در بافت قدیم ،راهها در نقش ستون فقرات شهر از بازار شروع شده و هنگامی که به
محالت میرسند ،به فراخور عملکرد فضاهای مسکونی دارای انشعابات متعددي شده و در عين تأمين دسترسي و ارتباط بين اجزاء
شهر و محله ،کلیت یکپارچهای را در شهر به وجود میآورند (شیعه.)213-237 :1380 ،
 -1-1-2کارکرد دفاعی
وجود پیچ و خم راههاي بافتهاي سنتي در مواقع اضطراری اهمیت مییافت .اين ويژگي معابر در عملیات تعقیب و گریز نقش
بازدارنده داشت و مهاجمان را از تهاجم و تعقيب شهروندان ناتوان میساخت .وجود ساباطها و اختالف در تراز کف نیز قدرت تحرك
افراد سواره را محدود و آنان را در انجام عملیات تهاجمی ناکارآمد مینمود .وجود معابر پر پيچ و خم نيز دقت و سرعت بيگانگان در
نفوذ به داخل بافت را به طور قابل مالحظهاي پايين ميآورد.
 -1-1-3کارکرد اقلیمی
راهها با توجه به عوامل محیطی طوری طراحی میشدند که آسایش اقلیمی را برای افرادي که از آن عبور می کردند فراهم
می ساختند .بدین ترتیب مسیر راهها ،جهتگیری و امتداد آنها ،عرض و طول و شکل هندسیشان و ساختار و عناصر متشکلۀ شبکۀ
ارتباطی در پیوند و تعامل فعال با ویژگیهای اقلیمی قرار داشتند (شیعه.)221 :1380 ،
 -1-1-4کارکرد فرهنگی -اجتماعی
وظیفۀ دیگر راهها ایجاد انسجام و پیوند ميان محیطهای اجتماعی و فعاليتهاي اقتصادی است .راهها عامل توسعۀ اقتصادی-
اجتماعی اند و متناسب با درجهبندی که در آنها وجود دارد ،عرصههای دارای قابلیت برای ظهور تعامالت اجتماعی و فعالیتهای
اقتصادی پديد میآيد .به همین دلیل ،راه و خیابان در برخی موارد بیش از آنکه نقش دسترسی داشته باشد ،به عنوان عناصری
اجتماعی در راستاي تقويت تعامالت ميان مردم و بنيانهاي فرهنگي آنان ايفاي نقش نموده و در راستاي توسعۀ اقتصادي شهر مؤثر
واقع ميگردند (شیعه.)227 :1380 ،
 -1-1-5کارکرد زیباشناختی
راهها ،با ایجاد تنوع و توازن در محیط و ایجاد جاذبه براي عابرين پياده ،به فضای کالبدی شهر غنای بصری می بخشند .طرح و
شكلگيري راهها با نظم و ترتیب خاصی تجلي يافته که بیانکنندۀ ابعاد هنری و زیباشناختی شهری میباشد .راهها كريدورهاي ديد
شهري را انسجام بخشيده و غناي بصري شهر و چشماندازهاي آن را از كيفيت مطلوبتري برخوردار مينمايند .بدنهها ،جدارههاي
شهري ،كفسازي و عناصر مختلف مبلمان شهري در خيابانها و معابر ،ابعاد زيباشناسانۀ شهر را ارتقاء ميدهند (شیعه.)228 :1380 ،
تمام عوامل ذکر شده در کنار هم می توانند ،باعث یکپاچگی و هماهنگی در مکان شوند و به دنبال آن ،حس مکانی را شکل داده
که منتج از عمق ارتباط روانی و احساسی است که بین افراد و ادراک آنها در جریان می باشد ).(Hennenberg, 2008
 -1-2نقش ميدان در بافت قدیم
در نظام سنتي شهرهاي ايران و سلسله مراتب خاص موجود در آنها دو نوع ميدان قابل دسته بندی می باشد :ميادين محلي و ميادين
رسمي -تشريفاتي .ميادين محلي در مراكز محالت واقع ميشدند و عناصر عمومي و خدماتي محله نظير مسجد ،حسينيه ،آبانبار،
سقاخانه ،حمام و ساير خدمات مورد نياز يك محله در كنار آنها قرار ميگرفتند .اما ،ميادين رسمي -تشريفاتي كه در پایتختها
و شهرهای بزرگ به عنوان میدان حکومتی شناخته میشوند ،برای تمرینهای نظامی ،رژه و انجام مراسم رسمی و آييني و احیاناً
مجازات مجرمان مورد استفاده قرار میگرفتند .در پیرامون این میدانها بناهای نظامی ،حکومتی و سلطنتی قرار داشتند و در مواردی
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آنها را به گونهای طراحی میکردند که دارای کارکردهای اجتماعی و
فعالیتهای اداری و خدمات عمومي نیز باشند .پیرامون این میدانها
معموالً مسجد ،بازار و برخی دیگر از فضاها و خدمات شهری ساخته
میشد .جایگاه و محل استقرار فضاهای اصلی و مهم ،معموالً در
محور تقارن یا روبروی راههای منتهی به میدان پيشبيني ميشد.
اين در حالي بود كه فضاهای رسمي و حکومتی اغلب در محلی
ساخته میشدند که مشرف بر تمامی یا بخش وسیعی از فضای باز
میدان باشند (سلطان زاده .)1372 ،براساس ارتباط و نقش راه و گره در
استخوان بندی ،کروکی از دورۀ صفوی در قزوین به عمل آمده که به
این امر تأکید می کند (شکل.)1

شکل :1کروکی از استخوانبندی شهر قزوین به همراه
مسیرها و كانونهاي شاخص آن

 .2بررسی ویژگیهاي کالبدی شهر قزوین پیش از آغاز
دوران معاصر

 -2-1استخوان بندي اصلی

ساختار اصلی شهر قزوین به صورت خطی – هستهای میباشد
که در دورههای مختلف تاريخي شکل گرفته و در مركز ثقل
ساختار خطی ،بهواسطۀ قرارگیری فعالیتها و کاربریهای اصلی شهر از جمله فضاهای مذهبی ،تجاری و غیره ،نوعی مرکزیت
ساختاری -فعاليتي ایجاد شده است.
مأخذ :جباری1386 ،

 -2-2ویژگی عملکردی
عمکردهای اصلی و عناصر و اجزاء استخوان بندي بافت سنتي شهر قزوین به چند گروه عمده قابل تفکیک است که عملکردهای حکومتی،
مذهبی ،تجاری و آموزشی از اهم آنها به شمار ميآيد .در این ساختار حکومت به عنوان عامل اصلي تصمیمساز ،فعالیتهای عمده را شکل داده
است .به عالوه در بخشي از این ساختار ،بازار شهر ارتباط بین محالت مسکونی ،ابنيه مذهبی و عناصر رسمي و حکومتي را برقرار نموده است.
 -2-3ویژگی دسترسی
دسترسیهای اصلی شهر قزوین با اتصال به راههاي برونشهري از خارج آن آغاز شده و با عبور از دروازههای شهر به مرکز آن
ميرسيدند و سپس با تقسیماتی سلسلهمراتبي به شبکۀ فرعیتر تقسیم ميشدند .نوع ارتباط عناصر اصلی و فرعی این شبکه با
یکدیگر ،پاسخگوي نيازهاي ساختاري شهر و حائز توجه میباشد .به طوری که دو رکن اصلی شهر ،دیوان حکومتي و مسجد جامع از
طرفي با خیابان اصلی و از سوي دیگر با بازار و دسترسیهاي محلهای ارتباط تنگاتنگ یافتهاند .در سلسله مراتب دسترسی در بافت
سنتی ،دروازه در ابتدای مسیر اصلی قرار داشته و به مرکز شهر (ارگ حکومتی و بازار) ختم میگردید و از لحاظ مکان استقرار ،در
لبۀ خارجی محدودۀ شهر یعنی در حصار آن جای داشت (شکل.)2
شکل :2سلسله مراتب دسترسی و محلهبندی بافت قدیم قزوین بر اساس نقشۀ  1919میالدی

مأخذ :جباری41 :1386 ،

بررسی و تقویت عملکردی-کالبدیِ استخوان بندیِ شهر قزوین با تأکید بر عنصر راه و میدان در دوران معاصر
شماره صفحه مقاله27-34 :

 -2-4ویژگی بصری
از منظر مؤلفههاي بصري و به لحاظ چشمانداز ،شهر قزوین در موقعیت مناسبي قرار گرفته است .شیب مالیم شهر از شمال به سمت
جنوب سبب شده مسجد جامع و امام زاده حسین به عنوان نشانههای قوی در خط آسمان شهر نمایان شوند .انتهای این منظر به
باغات جنوبی و غربی ختم میگردد که ارتباطي قوي ميان شهر با طبیعت پیرامون خود را پديد آورده و منظر طبيعي شهر را نيز
غنا ميبخشد (شکل.)3
شکل :3کروکی از مقطع شمالی  -جنوبی شهر و منظر سه بعدی آن

مأخذ :جباری36 :1386 ،

جدول 1به مقایسۀ تطبیقی بین دوران قبل و بعد از معاصر که تحوالت چشم گیری در کالبد شهر و بر روی ابعاد مختلف آن گذاشته می پردازد.
جدول :1مقایسۀ تطبیقی ویژگی کالبدی در شهر قزوین
ردیف
1
2
3
4

عنوان

استخوان بندی
عملکرد

دسترسی
بصری

قبل از معاصر

بعد از معاصر

خطی -هسته ای

هسته ای -پراکنده

سازمان یافته

آشفتگی

سلسله مراتب

عدم رعایت سلسله مراتب

پیوستگی و یکپارچگی

عدم پیوستگی و یکپارچگی

 .3شکلگیری خیابان و ميدان اصلي شهر قزوین
شهر قزوین و عناصر متشکلۀ آن در گذشته به عنوان سامانهاي کامل ،مصداقی از استخوان بندی معنادار شهری بود که موجودیت پویا و
بالندۀ شهر را به همراه جنبههای حیات مدنی به نمایش میگذاشت .لیکن از سال  1300به بعد و ب ه منظور تأمین عبور و مرور سواره،
بافت تاریخی قزوین در کنار توسعۀ عناصر و محالت جدید شهری دگرگون شده است .بافت تاریخی که بهطور نسبی تأسیسات و خدمات
شهری هماهنگ با نیازهای ساكنين در آن وجود داشت و از رشدي موزون و تدريجي ،متناسب با تحوالت زمانۀ خود برخوردار بوده است،
با تغییر نیازهای عملکردی -فضایی ،رشد جمعيت و توسعۀ بيرويۀ پيكرۀ شهر ،به سرعت دستخوش تغييرات اساسي ساختاري -كالبدي
ت جديد شهري در حاشيه و بيرون آن ،سازمان فضايي شهر را دگرگون كرد و نظامي جديد و ناهماهنگ را بر كل شهر و
گرديده و باف 
بافت قديمي آن تحميل نمود (جباری.)110 :1387 ،
شکل :4کروکی از ساختار جدید شهر پس از
ب ه عنوان نخستين اقدامات نوگرايانه ،احداث دو خیابان متقاطع که مرکز
آن سبزه میدان قزوین بود ،در دستور كار قرار گرفت و سپس با روندي سريع
خيابانهاي شطرنجی و منظم در میان بافت قدیم و ارگانيك قزوین نفوذ یافته
و بافت منسجم موجود آن را به بخشهايي بدون معنا و بيهويت تقسیم نمود.
در روند توسعۀ تدريجي و تاريخي شهر ،هستۀ اصلي بافت و كانونهاي اصلي
آن عامل تعیینکننده در گسترش شهر بود و به همین جهت نوعی پیوستگی
نسبی میان بافت قدیم و میانی وجود داشت که این پیوستگی در دورههای
بعدی شکلگیری شهر به تدریج کمرنگتر شد .ادامۀ اين روند موجب گرديد
تا از دهة پنجاه به بعد با افزایش جمعیت و مهاجرت بیرویه که رشد ناموزون
شهر را نیز به همراه داشت ،قزوین و مرکز تاریخی آن دچار گسیختگی کالبدی
و اغتشاش فضایی -عملکردی گردد و استخوانبندي خوانا و پاسخگوي شهر ،با
غلبۀ ساختارهاي جديد در انزوا قرار گيرد (شکل( )4جباری.)111 :1387 ،

خیابانکشیهاي جديد
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 .4نارساييهاي استخوان بندي موجود شهر قزوين
قزوين در گذشته دارای ساختاري هستهاي خطي بوده كه در استخوانبندي آن گرههايي چون بازار ،مسجد جامع و مجموعه باغات
صفوي ،به عنوان مفصلهايي براي تبديل و اتصال فعاليتهاي شهری در مقياسهاي مختلف عمل ميكردند .با آغاز شهرسازي
مدرن ،تغيير عملكردها و اهميت يافتن حركت سواره به جاي پياده در شهر ،ساختار شهري نيز از اين الگو متأثر شده و دچار تغييرات
اساسي گرديد .به طوري كه سلطۀ ماشين موجب از ميان رفتن مقياس انساني و تنزل بسياري از كيفيتهای فضایی و بصری در
شهر شده است .فعاليتهاي تجاري جديد در خيابان خيام در يك راستاي شمالي -جنوبي شكل گرفت و به مرور زمان نقش بازار
سنتي را كمرنگ کرده و به خود معطوف نمود .سبزه ميدان كه كانون فعاليتي و گرۀ اصلي اجتماعي -فرهنگي شهر بود ،به گرۀ اصلي
ترافيكي در سطح شهر مبدل شد و ديگر به عنوان مفصل فعاليتي ،نقش بارزي نداشت و به همين دليل اهميت تاریخی آن نيز به
شدت تضعیف گردید .اين ميدان پراهميت شهري در حال حاضر نقشي محدود يافته و تنها عرصۀ كوچكي از فضاهاي اطراف خود
را تحت پوشش قرار مي دهد (شکل.)5
شکل :5تغییر استخوان بندی قزوین قبل و بعد از خیابان کشی مدرن

مأخذ :جباری116 :1387 ،

اين دخالتهاي نابجا سبب شده تا ساختار يكپارچۀ شهر قزوين و انسجام كالبدي -فضايي آن دچار اغتشاش گردد و فعاليتهاي
شهري بهطور پراكنده و بدون توجه به لزوم تعامل و ارتباط متقابل اندامهاي شهري و كاركردهاي آنها ،در مركز شهر ادامه حيات
دهند .دليل اصلي اين امر را ميتوان در عدم کارایی مفاصل شهري جستجو نمود كه نقش فعال خود را از دست داده و ديگر بهعنوان
مبدل فعالیت و سازندۀ ساختار فضايي شهر عمل نمينمايند.
امروزه دیدگاه نگهداری طبیعی و بومی ،به این مسأله اشاره دارد که با نگهداری و تقویت ساختار بومی می توان ظرفیت های
اجتماعی مکان را ساخت ) .(Plut et al., 2008پیوستگی مکان یکی از منظرهای انسجام اجتماعی است که تدقیق این موضوع در
ارتباط بین معنی مکان با تخصیص مناطق سبز جلوه گر می شود ) .(Peters et al., 2010تحليل هاي صورتگرفته نشان ميدهد براي
ارتباط میان ساختار قدیم و جدید شهري ،انسجام كالبدي بافت و ترمیم استخوانبندي شهر ،وجود كانونهاي معنادار و مفاصل قوي
ضروري است .در شهر قزوین و مرکز تاریخی آن سه مفصل شهری میتواند مورد توجه ویژه قرار گیرد و با تغییر نقش و توجه ویژه به
آنها ،اصالح ساختار عملکردی -فضایی شهر تسهیل گردد .نخستین مفصل كه ساختاري خطي دارد ،محور خيابان امام و طالقاني است
كه با تقويت فعاليتهاي تجاري در آن ،كانونهاي اصلي فعاليتي به يكديگر وصل ميشوند .دومين مفصل ،سبزه ميدان است که به
عنوان فضایی مبدل با عملكردهاي تفريحي و اوقات فراغت ،خأل ميان كانونهاي متفرق شهري را پر نموده و رأس مثلث تفريحي كه
در دو قطب آن ،پارك ملت (در شمال غربي) و باغ هزار جريب (در شمال شرقي) قرار دارند ،را تقویت مينماید .سومين مفصل قابل
تقويت كانون بافت قديم در مجاورت مسجد جامع و فضاهاي تجاري اطراف آن است كه بهواسطۀ فضاهاي تجاري ،ارتباط مناسبي با
سبزه ميدان يافته و تنوع فعاليتي و فضايي شهر را تقويت مينمايد و بدين وسيله نقشي اساسي در انسجام ساختار كالبدي شهر ايفا
ميكند .اين سه گرۀ شهري از طريق مفصلهاي خطي چون خيابانهاي بلوار ،عبيد زاكاني و فردوسي به هم متصل شده و ساختار
مرکز شهر قزوین را پیوسته ،منسجم و قویتر خواهد نمود (شکل.)6

بررسی و تقویت عملکردی-کالبدیِ استخوان بندیِ شهر قزوین با تأکید بر عنصر راه و میدان در دوران معاصر
شماره صفحه مقاله27-34 :
شکل :6استخوان بندي و طرح سه بعدی پيشنهادي در شهر قزوين

 .5جمع بندی
راه ها و گره ها از اجزاء اصلی و زیربنایی ترین عناصر در ساختار کالبدی یک شهر هستند .می توان با شناسایی راه و گره و نیز تعیین
نقش آن ها در فضا و اتصال عملکرد آن ها با هم ،جهت پویایی و احیاء استخوان بندی شهرهای سنتی اقدام نمود .این راهکار با
تعریف نقش چند وجهی به آن ها تقویت شده و انتظار شکل گیری استخوان بندی جدید در شهر می رود .با چنین رویکردی به تغییر
ساختار شهر و تقویت مفصل های شهری که تاریخ و گذشته را به حال و آینده و فعالیت های متنوع را به یکدیگر و شهروندان را به
حیات مدنی پیوند می دهد ،کیفیت مکان ها و فضاهای شهری ارتقاء یافته و غنای کالبدی ،فضایی و عملکردی به آن ها باز می گردد.
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