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 چکیده

توان آن  ری آن را برچیده دانست و همچنین نمیتوان بافتی فرسوده در نظر گرفت که در طراحی جامع شه بافت کهن کرمان را نمی

را با نیازهای روز شهری نیز مطابق دانست که عملکرد متناسبی از آن انتظار داشت. این موضوع که نحوه حفظ کردن آن از شرایط 

این اساس در  ای باید از طرف متخصصان و مدیران شهری انجام گیرد مسأله اساسی تحقیق است. بر کنونی به چه صورت مدبرانه

نگارش پژوهشی حاضر در قسمت روش تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است و مبانی کیفی و اطالعات کمی در این خصوص 

اند. در قسمت کمی تحقیق از عملیات میدانی علمی براساس جامعه آماری و  مورد بررسی و تحلیل و در نهایت استدالل قرار گرفته

موارد مصاحبات ، Spssبه نمونه برداری گلوله برفی و دیگر موارد آماری و اطالعاتی براساس نرم افزار ی موردی باتوجه ها تحلیل

نامه عملیاتی انجام یافته است. براساس برخورد با موضوعات تاریخی و سرزمینی موجود در پژوهش از رویکرد  میدانی و پرسش

راهکاری بهتر را ایجاد نماید. ، ص به دست آوردن اطالعات کمی دقیقگرایی تاریخی نیز بهره گرفته شده است که در خصو زمینه

تناسبات ، ی معماری را تحت کدهای معماری در ساختار فضایی به صورت فرم معماری همخوانها هی تحقیق مؤلفها هبراساس یافت

رداخت به نمای ساده و دارای هماهنگی استفاده از مصالح خوانا و بادوام و پ، فرم و ساختار عملکردی بنای معماری، مقیاس انسانی

 ی بافت را حفظ نمود.ها شمعماری بافت مورد کاربرد قرار داد. موضوعی که بتوان ارز پذیری توان در فرآیند انطباق می، با بافت
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 مقدمه

ی تاریخی چون بافت کهن کرمان باید به همراه سازوکار مدیریتی باشد که پشتوانه آن داشتن دانش ها افتبرخورد با ب

به دلیل تاریخی بودن و متعلق  ها ی آن است. به دست آوردن این ویژگیها اساسی معماری و شهرسازی از بافت و ویژگی

ی به دست آمده ها نی است که ممکن است در نهایت ویژگیبه زمان گذشته بودن بسیار امر با اهمیت و دارای موانع فراوا

به موضوعات روزی چون نیازهای  ها و سپس اتصال آن ها را نیز دارای درصد تشابه کامل ندانست. تحلیل ویژگی

 ترین داند از مهم میی گذشته را با امروز بسیار متمایز ها عملکردی شهروندان و موضوعات روانشناختی کنونی که انسان

. در برخورد با بافت کهن کرمان موضوع (Roberts, 2000)موارد درگیر با طراحان معماری و مدیران شهری است

ی جامع شهری به دنبال حذف آن ها توان با رویکرد بافت فرسوده با آن برخورد نمود و در طرح میاساسی این است که ن

زیبا و استفاده صحیح شهروندان از آن داشت زیرا این  توان اجباری از سیمای میاز چهره شهری بود. از طرف دیگر ن
بافت متعلق به گذشته است و در صورت اجبار در بودن آن کاربران خود بدون برنامه و برحسب نیاز متنوع خود شروع 

 کنند. بر این اساس باید به صورت کلی بافت کهن کرمان را میبه تغییراتی بدون برنامه و صدمه زننده به کلیت آن 

تدوین شده و  ای هی معماری آن را پردازش نمود و در نهایت در برنامها همؤلف، ی آن را مشخص نمودها ویژگی، شناخت

نمود.  ریزی ی گذشته را با موضوعات روز و حتی آینده در نظر گرفت و برنامهها هشرایط و مؤلف پذیری تخصصی منطبق

جامعه و مذهب را در تمام ، سنت، تاریخ، در بافت چون فرهنگالزم به ذکر است در هر مرحله باید موضوعات جاری 

 در نظر گرفت. ها بررسی

شناخت برای  ای هاساس و پایآن را توان  میباشد و  می کرمان شهر ههست ترین به عنوان مرکزی تاریخی کرمان بافت

درحال توسعه به مراکز  نیی کنوها ری کرمان و بافتبا گسترش شه .بیان کردشهری هنر و فرهنگ ، معماری، تاریخ

گاه از دست نخواهد  اهمیت خود را هیچ تاریخی کرمان لذا بافت .نادیده گرفت رای مرکزی ها هتوان هست میجدیدتر ن

پذیری اسن  موضوع انطباق کند. میتر تحقق پیدا  گسترده ای هداد بلکه در ارتباط با حفظ و احیای مراکز شهری از دامن

برخورد در این خصوص باشد  ترین و با ارزش ترین تواند مهم میحث فضای معماری و شهری بافت علی الخصوص در ب

با بررسی صورت گرفته شده در بافت  حل اساسی در نظر گرفته شده است. که در این نگارش به عنوان فرضیه و راه

در  و حفظ و نگهداری ابنیه در تبیین بودن بافت ارزشمند آن در خصوص میزانفرسوده همچنین بافت و  کرمان تاریخی
نظری و عملی با رویکرد  تالش نگارش این خواهد بود، آنها با موضوعات شهری ومعماری روز پذیری قالب انطباق

در احیاء و حفاظت بخش چشمگیری از تاریخ ، ی مختلفی چون بافت فضایی معماریها در قالب پذیری سازنده انطباق

پژوهش براساس روش تحقیق ترکیبی به صورت کمی و کیفی در شناخت اساسی هدف  شهر کرمان همت گمارد.

موضوعات تخصصی درگیر در موضوعات معماری و شهری بافت کهن کرمان است که عالوه بر کسب دانش هویتی در 

در این  را داشت.، این خصوص توان نگاهداشت آن باتوجه به شناخت اساسی این را بتوان از طریق تخصصی و کارآمد

رش براساس روش تحقیق ترکیبی مبانی اطالعاتی به دست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و سپس نگا

تحت عملیات آماری با روش گلوله برفی عملیات مصاحبه علمی از طریق نمونه گلوله برفی بین جامعه متخصصین 

نجام گرفته است. نتایج عملیات مصاحبه معماری و شهرسازی کرمان و سپس ساکنین و مخاطبین در برخورد با بافت ا
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و استدالل علمی معماری مورد بررسی قرار گرفته است و در تدوین  بندی ی آماری و سپس دستهها براساس تحلیل

پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفته است که روایی و پایایی آن توسط متخصصین دانشگاهی و آمارگر مورد تایید 

و نحوه  ها هموارد به دست امده در خصوص مؤلف ترین نتایج پرسشنامه در نهایت به عنوان اساسیقرار گرفته است. 

سؤال ، ساختار فضایی با بافت تاریخی چون بافت کهن کرمان به عنوان نتیجه ارائه گردیده است. در نهایت پذیری تطبیق

چون بافت کهن کرمان  یخیبا بافت تاردر برخود  یمعمار یها همؤلف یریپذ نحوه انطباق یچگونگ قیتحق یاساس

 باشد؟ می
 نگارندگان( :)منبع در برخورد با بافت کهن کرمان ی: موضوعات اساس1جدول 

 مسأله تأکید مسأله رسیدگی مسأله حفاظت نوع حوزه مورد بررسی نظری ردیف

2 
موضوعات تاریخی با ارزش 

 بافت کهن
 ی بافت تاریخیها شزمراقبت همیشگی از ار ی بافتها شحفط نمودن ارز

و عنایر تاریخی با ارزش بافت  ها هتاکید بر نشان

 تاریخی

1 
موضوعات با ارزش سرزمینی 

 بافت کهن

حفاظت از میراث ملی و سرمایه سرزمینی 

 ایران
 توجه و رسیدگی به موضوعات فرهنگی ایران

تأکید و نشر موضوعات اقتصادی مستتر آن جهت 

 اعتالء اقتصاد ایران

3 
عات با ارزش روانی موضو

 بافت کهن
 ای انسانی حفظ کدهای هویتی و شناسنامه

پاسداشت و مراقبت از مکان شهری و معماری برای 

 ها انسان

تأکید بر موضوعات معنایی و مفهومی در شاکله 

 زندگی انسانی

0 
موضوعات معماری با ارزش 

 بافت کهن

حفظ الگوهای اصیل در برخورد با کلیه 

 یا هموضوعات حرف

آن  ای هتوجه به گونه فرمی و نگاهداشت اصول زمین

 ای هدر جهت اقدام حرف

تأکید بر ساختارهای فضایی و گونه تطابقی آن به 

 ای هصورت حرف

 2022، ی پژوهشها همنبع: یافت

 رویکرد نظری

صر به فرد خود منح یها یژگیو ی. بافت داراردیگ یصورت م یشهر یها در شهرها در قالب بافت یانسان یاساس یزندگ

 نهیشیپ یدارا ی. شهرهاباشد یمختص به خود م، و اتفاقات حاصل شده از آن یکه به واسطه آن نوع زندگ باشد یم

بافت فرسوده و ، دیسروکار دارد. بافت جد یشهر تیریمدو  یدر دوره معاصر با سه دسته بافت در قالب معمار یخیتار

که  باشد یم یتیهو یکدها یبافت دارا نی. اشود یعنوان بافت کهن شناخته م نگارش به نیکه در ا یخیبافت با ارزش تار

در نظر داشت. شهر  دیدر خصوص حفظ و نگاهداشت آن با یا خاص و محتاطانه اریبس یو عمل ینوع برخورد نظر
 یتیریمد یها شباشد. بافت کهن کرمان از جمله موضوعات و چال می یخاص طیشرا یدارا ارینقطه نظر بس نیاز ا نکرما

و ساختار  ییستایبافت عالوه بر بحث ا نیبا ا ی. برخورد معمارباشد یشهر کرمان م یو شهرساز یدر عرصه معمار

موضوع در خصوص نوع  نیدر بر دارد که ا زیکرمان را ن یاجتماع یو ارزش یفرهنگ، یتیهو، یخیمباحث تار ییاجرا

 است.  تیو حائز اهم یجد اریبس یها سالم یخیتار گونه بافت با ارزش نیبرخورد امروز طراحان با ا

جمعیت به صورت غیر قابل کنترل در رشد ، همانگونه که مشخص است در بحث توسعه شهری و سیستم مدیریتی روز

، که سطح وسیع روستایی کم جمعیت و سطح کم وسعت شهری پرجمعیت شده است ای هسطح تعریف شده به گون

نیاز امروزی به عناصری کالبدی  بدون برنامه و چالش ساز بوده است.اخیر  یها سال چون کرمان درجمعیت شهرها 

، مسکونی مناطق، معابر شهریگسترش  چونزیرساختی  موضوعات و همچنین ها معماری و شهرسازی برای انسان

مناطق خالی از ی توسعه شهری این موارد به صورت جایگذاری در ها هباعث گردیده است. در برنامو تجاری فرهنگی 

. در این خصوص اگر برخورد (Bemanian& Others, 2010)بافت یا مناطق با بافت فرسوده و تاریخی ایجاد گردد

شود موضوعات و  میبا بافت فرسوده باشد چون کلیت بافت فرسوده دارای نظام بی قاعده کنونی خود است باعث 

د و از عملکرد خوبی بهره مند نباشند. در این صورت باید کلیت ی جدید نیز به شدت تحت الشعاع قرار بگیرنها کاربری
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این مسأله در شهرهای تاریخی چون  .بافت فرسوده هدف قرار داده شود و تغییرات بنیادی در این خصوص ارائه گردد

ی اقتصادی فراوان و موضوعات شهری بلندمدت است. در مرحله بعدی برخورد موضوعات در ها هکرمان با هزین

باشند. هرگون  میی تاریخی با ارزش است که به عنوان میراث تاریخی شهرسازی و معماری شهری چون کرمان ها فتبا

یشی تخصصی باعث از بین رفتن همیشگی کدهای شناسایی هویتی اند هبدون آتی ها تخلخل موضوعات با این گونه بافت

 ,Kalantari & Others)گر دست یافتنی نخواهد بودگردد که دی میچون کرمان  ای هو تاریخی سرزمین ایران و منطق

و حفظ فرم ساختاری بافت تاریخی ارزشمند در چارچوب عملکردی و  کرمان احیای بافت فرسوده شهری .(2005

 ای به جایگاهی ویژه دتوان فضایی و تغییرکاربری سازگار می دگرگونیسازمان فضایی برای فراموش نشدن با یک 

بیان کرد و یا به بیان دیگر برای کنترل حجم  کرمان ی تاریخیها هی دارای هویت با معماری دورها هخصوص برای ابنی

 در و سرزمینی ی در میراث فرهنگییفرصت استثناکرمان کهن  بافتگزینه برای عدم از بین رفت  ترین ساز مهم و ساخت

و در  فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی ورتبا ارزشی به ص راهکارهای تواند می بخش این در مشارکت و حفاظت، احیاء

 باشد. مندی آخر هویت
جهت ، پیکربندی بافت شهری، ساختار شهری، که بر معماری گردیده استدر طول تاریخ شهرها تحوالت زیادی طی 

دهد  اگر این تغییرات بر مبنای یک الگوی مشخص باشد نشان می گذاشته است.توسعه و تغییر مراکز حساس و مهم اثر 

شود معماری شهری فاقد استحکام و  اما گاه پس از مدتی مشخص می، دارنددر مسیر تکامل قرار  کاربران آنهر و ش

که نتیجه آن رکود  استیا پیوستگی اجتماعی کاهش یافته یا شیوه شهرسازی بر اساس الگویی تکراری  استناخوشایند 

ی اساسی موجود در بافت ها هلفؤگیری از م با بهره .(Cantacuzino, 1998)خواهد بودفرهنگی و معماری ، اقتصادی

را به همان اصول صحیح و کارآمد اولیه بازگرداند.  بافت تاریخی، مدت و بلندمدت ریزی میان توان در برنامه می، تاریخی

، یاب به دوره مشخص تاریخصانت( 2باتوجه به جدول)شود.  یی دارد که سبب ارزشمندی آن میها هبافت تاریخی مولف

امکان ، کارآمدی در زمان احداث و گاه استمرار کارآمدی حتی تا زمان حاضر، رعایت الگوهای معماری سنتی و اصیل

نگارش سند تاریخی بنا بر اساس مقتضیات زمان و شواهد موجود و استفاده از مصالح ساختمانی متناسب با دوره تاریخی 

بافت تاریخی حتی پس از گذشت چند  .(Falconer, 2011)شود معین باعث تمایز و برتری بناهای بافت تاریخی می

 که نشان از توجه به موضوعات متنوع معماری را دارد. سده همچنان مقاوم است
 نگارندگان( :)منبع. نظریات حوزه معماری و مدیریت شهری در باب بافت تاریخی 2جدول 

 کد نظریه دیدگاه اندیشمند منبع ردیف

2 (Araof, 2008) مؤلفه بصر ها ایجاد ارتباط بصری همگون در میان ساختمان ت سی برولینبرن 

1 (Worthington, 1998) گرایی کالسیک تأکید بر احیا عناصر کالسیک گذشته در آثار جدید هنری هوپ رید 

3 (Tylor, 2006) الگوگیری فرمی فعالیتی و اقلیمی، زمینه گرایی در الگوهای فرمی بندی دسته مریل گینس 

0 (Sems, 2009) روانشناسی زیبایی شوند میآن  شناسی تعریف سه جنبه برای زمینه که منجر به ادراک زیبایی سایمون بل 

5 (Reis, 2010) شناخت بستر فرهنگ و مردم، نگرش فرهنگی و اجتماعی به محیط با هدف شناخت اجتماع آموس راپاپورت 

6 (Adam, 1998) وحدت بخشی اعضاء ه معنی در هم بافتن عناصر شهر در یک کل منسجمایده کالژ شهری ب کالین رو 

7 (Davis, 2003) کلیت یکپارچه و روح و جوهره تاریخی شهر شناسی زمین، جغرافیایی، لزوم توجه به حیات اقتصادی پاتریک گدس 

 2022، ی پژوهشها همنبع: یافت

جدیدترین ، (2307) مییابراهی و باقر( و 2022)ن ی و همکاراجغتائ یسانیابو، (2300)ی و همکارنفتحعل یحاج

 .اند هتحقیقات را در زمینه موضوع این مقاله انجام داد
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الگوهای موجود در معماری بافت تاریخی باید در بستر تاریخی و فرهنگی موجود در محدوده مورد مطالعاتی 

تواند از جمله بارزترین  میت دارد که اجتماعی و هویتی باف، این بستر ریشه در موضوعات طبیعی، بررسی گردند

ای  مجموعه بافت تاریخیدر یک  . فضا و منظر(Gifford, 2002)مدنظر قرار گرفته باشد پذیری موارد در بحث انطباق

اجتماعی و اقتصادی آن شهر شکل ، فرهنگی، های طبیعی از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تاثیر ویژگی

ای دو بعدی  مقوله در بافت تاریخی ن مشخصات خاص شهر است. موضوع منظر شهریگرفته و محل به وجود آمد

پردازد.  ی محسوس و بصری فضا و از سوی دیگر به شرایط ذهنی و معنوی فضا میها هاست که از یک سو به مولف

که دارای  استای از شهر  مجموعهساختار فضایی بافت تاریخی  هویتی است.و  ای خاطره، که شامل ابعاد تاریخی

نه تنها باید ، گر آن است که هر مکان با توجه به جایگاهی که دارد . این امر بیانباشد میهای متفاوتی  بندی تقسیم

در . فضا (Groat, 1992)توقعات سطح باالتر خود را نیز برآورده سازدباید بلکه ، های خاص خود باشد واجد ویژگی

بافت اص خود باشد و توقعات سطح باالتر خود را نیز برآورده سازد. های خ باید دارای ویژگیبافت تاریخی 

پایداری و ، ماندگاری، هماهنگی، هویت، وحدت، نظم، به عنوان یک فضای شهری کیفیات زیباییتاریخی 

درونی مند  طرز قرار گرفتن اجزا و عناصر در مقابل یکدیگر و ساختار و روابط قانون .باشد میرا نیز دارا  پذیری تغییر

. بافت دارای کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر (Pakzad, 2010)اند هرا شاکله بخشیداجزا بافت 

( 3با توجه به جدول) کند. معماری در کنار یکدیگر را گذر زمان مشخص می ساختار فضایگیری  و چگونگی شکل

مقدار نسبت فضاها به یکدیگر و رابطه بین ، ی خالی و پردهد یعنی فضاها شهر که کالبد را نشان می تاریخی بافت

را  ها هو کوچ ها هخصوصیات را، ها ی دسترسی نحوه، شبکه ارتباطات، شهرتاریخی کند. بافت  فضاها را مشخص می

ها  تواند گویای چگونگی و نحوه توزیع فضایی فعالیت شهر میتاریخی بافت  .(Farahza, 2011)کند مشخص می

 کند. ی شهر در طی تاریخ را منعکس می مراحل رشد و توسعه، گیری ی شکل شهر نحوهتاریخی ت باف باشد.
 نگارندگان( :)منبع : الگوها و مفاهیم موجود در بافت تاریخی از نقطه نظر ساختار فضای معماری3جدول 

 توضیحات مربوطه موضوعات موجود در بافت تاریخی

 ی طبیعی؛ عناصر سبز؛ عناصر طبیعی؛ دیدهای ویژهها هحدوده ؛ نشانتوپوگرافی م بستر طبیعی بافت تاریخی

 بستر انسان ساخت بافت تاریخی

 مشخصات کالبدی و شکلی توده و فضا در گذشته

 اجزای شهر گذشته و نحوه ارتباط آنها

 میراث تاریخی به جامانده با تاریخچه تاریخی خاص آن مکان و نام مکان

 نقاط مکث و تأکید، ه سازخاطر ای هعناصر نشان

و فعالیتها و رویدادهای فراموش شده بافت  ها کاربری

 تاریخی

 ی فرهنگیها رویدادها و فعالیت، ها کاربری

/ گذراندن اوقات فراغت / تعامالت چهره  دمیمراسم مذهبی / اعتراضات مر

 به چهره

 ی سیاسیها رویدادها و فعالیت، ها کاربری

 ی مذهبیها ها و فعالیترویداد، ها کاربری

 ی اجتماعیها رویدادها و فعالیت، ها کاربری

 ی اقتصادیها رویدادها و فعالیت، ها کاربری

ی رزومره ها رویدادها و فعالیت، ها کاربری

 زندکی

 ی تفریحیها رویدادها و فعالیت، ها کاربری

 2022، ی پژوهشها همنبع: یافت
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 عهمعرفی منطقه مورد مطال-3

دارد و ی سرسبز ها هو در ها هکویری و کم آب قرار دارد. در کوهپای ای هبزرگترین استان ایران است و در ناحیکرمان 

نام  به هنگام فتح کرمان به دست اردشیر این محل گواشیر، پیش از میالد 112حدود  .تنوع آب و هوایی استدارای 

باشد و ساتراپی  ران میای هه هرودت کرمانیا از قبایل دوازده گاناست بنا به گفت داشته و مرکز والیت کرمان بوده

، های شمالی که نزدیک کویر است در قسمتجغرافیای اقلیمی کرمان  .است چهاردهم مشتمل بر ایالت کرمان بوده

و در قسمت جنوبی آب و هوایی معتدل و دلپذیر دارد.متوسط ارتفاع شهر کرمان از ، آب و هوای خشک و کویری

های زمستانی بسیار  کرمان شب است. متر است. بیشتر نقاط شهر کرمان با کوه احاطه شده 2755طح دریا معادل س

متوسط  ی جوپار و پلوار و جفتان در جنوب و جنوب شرق کرمان در تمام طول سال برف دارند.ها هکو سردی دارد.

این شهر در ، دلیل نزدیکی کرمان به کویر لوتبه  میلی متر است. 235مقدار باران در طول سال در کرمان معادل 

ولی بطور کلی آب و هوای این شهر به نسبت خنک ، باشد های شن می تابستان گرم و در بهار دارای طوفان

ی صاحب الزمان قرار دارد از آب و هوای ها ههای شمالی و شمال شرقی شهر کرمان که در مجاورت کو است.قسمت

های گرمتری دارد و  تابستان، های جنوبی و غربی شهر بواسطه نزدیکی به بیابان سمتمعتدل تری برخوردارند و ق

دشت کرمان در دامنه دو رشته کوهی که از شمال شرقی  (Zarabi & Others, 2012).گرد و غبار هوا نیز بیشتر است

نوب شرقی است. این گذرند گسترده شده است امتداد این دو رشته کوه از شمال غربی به ج میو جنوب غربی آن 

طبعا مسیرهای آب و به ، زیرا با توجه به وضعیت شیبها .معابر شهر کرمان کامال موثر بوده است گیری امتداد در شکل

ی مسکونی نیز در همین امتداد با جهت ها همزارع و در مراحل بعدی تاسیس نواحی و خان بندی کرت، تبع آنها

. دشت کرمان نیز در همین امتداد و شیب آن هم از جنوب شرقی به طرف اند هشمال غربی ایجاد شد و جنوب شرقی

متر در نواحی جنوب شرقی و حداقل  1222شمال غربی است. ارتفاع این دشت از سطح دریا متغیر و حداکثر 

ی دارمانو و تیز از شمال ها هی جوپار از جنوب و کوها هدشت کرمان را کو .متر در نواحی شمال غرب است2652

ی ها . وجود ناهمواریاند هی نامور و نصر از مشرق محدود و محاصره کردها هی بید و وبادامو از مغرب و کوها هکو

باعث جلوگیری از رشد و توسعه شهر در این قسمت گردیده  اند همشرق کرمان که در فاصله نزدیک شهر قرار گرفت

ی سکونت در شهر کرمان به ها ههست ترین ه قدیمیی قلعه اردشیر ودختر محل شهرک جماران و فریزن کها هتپ .است

متر سیمای منحصر به فردی را در ساخت 2771وبا ارتفاع حدود  اند هعنوان مقر نظامی و سیاسی مورد استفاده بود

اقلیم شهر  (Pourlima & others, 2019).آیند میشمار ه نقاط آن ب ترین از بلند اند همرکزی شهر کرمان به وجود آورد

دارند. همه عوامل موجود باعث  ای هعواملی مانند ارتفاعات و کویر لوت نقش عمد، ن عالوه بر عوامل محلیکرما

 .دارای اقلیم خشک تا فرا خشک باشد رشده که این شه
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 .(Kermans Municipality, 2020)  هجری 1223به عنوان شهر شش دروازه در سال کرمان  کهن: بافت 1شکل 

ی ها هی پررونق قدیم بر سرراها مانند بسیاری از شهر در قسمت بافت کهن آن شهر کرمان (2با توجه به شکل)

ی مختلف بازار پر رونق را ها هخصیصه اقتصادی و تبادالت تجاری در شهر کرمان در دور، بازار .تجاری قرار داشت

، مسجد امام ملک، ععموم عناصر و فضاهای مهم شهر قدیم کرمان مانند مسجد جام. تدریجا شکل داده است

وکیل حاج آقا علی و بعضی ، خان گنجعلی یها همجموع مانند وقفی وآموزشی تجاری ، ی فرهنگیها مجموع

بازار اصلی و  (Najafi & others, 2020).اند هفضاهای حکومتی با ارتباطی بسیار نزدیک در مجموعه بازار جای داشت

شد. این بازار به خط مستقیمی است که در دو با می غربیی بزرگ شهر در مرکز شهر قرار دارد و جهت آن شرق

بافت  طول (1طبق شکل) سوی آن دو دروازه ورودی و خروجی شهر یعنی دروازه ارگ و دروازه مسجد قرار داشت.

، محالت مسکونی در شهرهای ایرانی.کیلومتر است و شهر را دقیقا به دو بخش تقسیم می نماید 3حدود  کهن کرمان

اقتصادی آنها را به صورتی مشخص از همدیگر  و اجتماعی، تفاوتهای فرهنگی اند هی اجتماعی مختلفی بودها هحوز

از قدمت و سابقه کهن این شهرکویری حکایت می کند ، وجود بیش از سی محله در شهر کرمان .کرده است میجدا 

 .محله مسجد ملکو ز محل قبه سب، محله شاه عادل، محله شهر که نام برخی از آنها عبارتند از

 
 کهن کرمان در نقشه جامع شهری کرمان در سال : بافت 2شکل 

2305 (Kermans Municipality, 2020). 
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 های معماری ارزشمند بافت کهن کرمان نمونه مورد بررسی: ویژگی

ات هم های معماری و شهرسازی است که شناخت آنها در این پژوهش موجب بافت تاریخی کرمان دارای پتانسیل

، شود مینامیده کرمان شهر  تاریخیآنچه که اکنون بافت باشد.  می پذیری ی دقیق معماری جهت انطباقها هافزایی مؤلف

که تکامل و کارآمدی آن محصول  بوده استزمانی به عنوان یک کلیت شهری از حیاتی کامل و کارآمد برخوردار 

یشه عمیق یا آزمون و اند هها و به واسط در طول قرن ضوعاین مو ه است.بود و محیط زندگی طبیعیتعامل انسان 

بافت کالبدی تاریخی کرمان به صورت ارگانیک توسعه یافته  .(Ghadiri, 2007)استخطاهایی مکرر به تعادل رسیده 

فضاها و  گیری سازمان یافته و منظم دارند. نحوه شکل ای هاست و روابط بین فضاها و عناصر معماری و شهری رابط

ناصر شهری در کنار یکدیگر تحت تأثیر الگوهای رفتاری و فرهنگ مردمی بافت تاریخی کرمان شکل گرفته است. ع

باشد. بافت کالبدی  میاین موضوع هماهنگ با نیازهای مادی و معنوی جامعه تاریخی کرمان و رشد تدریجی 

هم شکل و یکنواخت در ، و ابعاد تکراری طبیعی و آزاد است و هرگز از اشکال، نرم ای همعماری کرمان دارای هندس

. آنچه که بافت تاریخی کرمان را (Khademi & Alipour, 2011)ساختار کالبدی معماری آن استفاده نشده است

هماهنگ و دارای وحدت نموده است یکسان بودن روحیه کلی حاکم بر ساخت فضایی معماری و الگوهای فرهنگی 

 و فنی حاکم بر معماری آن است. 

 
 شود می: بافت تاریخی کرمان که با عنوان بافت کهن در این نگارش شناخته 3شکل 

(Kermans Municipality, 2020). 

ی ها هشود شامل بازار اصلی و مجموع می( بافت تاریخی کرمان که با عنوان کهن شناخته 3با توجه به شکل )

کم آثار معماری با ارزش این منطقه دارای با معماری و شهرسازی است که به آن وابسته هستند. به علت ترا

ی گذشته کرمان نیز ها باشد. مناطق مسکونی و دیگر کاربری میی معماری تاریخی در کرمان ها هنمون ترین اهمیت

. بافت تاریخی کرمان به صورت ارگانیک در پیوند با منابع اند هحول قسمت مرکزی و اصلی بافت تاریخی پخش شد
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افته و بدون طراحی و در طول زمان ی هتوسع، جتماعات و اقتصاد با مشارکت مردمی شکل گرفتها، و محیط طبیعی

. هندسه کالبدی فضایی بافت تاریخی کرمان حاکی از روند طبیعی و (Shah Teymouri, 2012)تکوین یافته است

زیرا شهر تاریخی کرمان  تاریخی کرمان تقسیم آن به تعدادی محله استهای مهم بافت تدریجی است. یکی از ویژگی

متشکل از  ای هبه مثابه یک کل مرکب از اجزایی به صورت محله بوده است. بافت تاریخی شهر کرمان مجموع

یا سرزمینی  ای هحرف، های قومی مذهبی شکل و وابستگی، مناسبات، ی متجانس و همگن که براساس روابطها همحل

و تا قبل از  اند هبه همین صورت نگاه داشت ها سالت خود را و هویت و اصال اند هدر مکانی مشخص مجتمع شد

 . (Sotoude, 2013)رفته است میتوسعه جدید شهری به عنوان واحد اصلی سکونتگاه شهری به شمار 

 قیتحق یها هافتی

 همبستگی ساکنان برای مواجهه با این شرایطو  در شرایط سختی پدید آمده شناسی کهن کرمان از نظر زمین بافت

منظومه ارگانیکی خاص در شکل و گسترش همساز با ، کار بردن اصول اقلیمی و اقتصادی این سرزمینه سخت و ب

اجتماعی و پایدار شکل داده است. روند رو به گسترش شهر  و این منظومه را بصورتی برخوردار از قدرت اقتصادی

کرمان همزمان با تحوالتی که به  کهنبافت فرهنگی و کالبدی  و ی اجتماعیها شو ارز ها هبدون توجه به ذخیر

کرمان را در مسیر رو به زوال  کهنبه مرور بافت ، کرمان رخ داده است کهنمنظور تأمین نیاز این گسترش در بافت 

، کارآمدترین رویکرد، کهن کرمانبافت  بررسیشود. در  میاجتماعی رهنمون  و و محو این ثروت فرهنگی

است که به توسعه همه جانبه  ل و استفاده از مواهب طراحی گذشته در ادغام نیازهای روزدر زمان حا پذیری انطباق

جمعیت به داخل بافت کشیده شود و تعامالت اجتماعی ساکنان با بافت تاریخی افزایش یابد. در باید  پردازد. می

کند که این  میش تاریخی کمک بر ادراک مردم تاثیرگذاشته به درک فضای با ارز بافت تاریخی کرماننتیجه ساختار 

 .شهری جهت مداخله در بافت تاریخی است اساسییکی از اهداف 

( موارد معماری و شهرسازی 0ی انجام شده در تحلیل بافت کهن کرمان در این نگارش طبق جدول )ها طبق بررسی

مورد بررسی و  ها هؤلفم پذیری با اهمیت کنونی به صورت قوت و ضعف شناخته شده است که باید در بحث انطباق

 تحلیل قرار بگیرند.

 ی شناخته شده پژوهش در بافت کهن کرمان از نقطه نظر ساختار فضای معماری )منبع نگارندگان(ها پتانسیل :4جدول 

 مؤلفه مشخص شده شرحی بر پتانسیل در طراحی بافت تاریخی شهر کرمان موضوع

 قوت

 نمادهای تاریخی بناها و آثار تاریخی ارزشمند، وجود عناصر

 های تاریخی ویژگی و فضاهای شهری با خصوصیات تاریخی ها هوجود مجموع

 معبربندی مقیاس انسانی وجود محورها و معابر و فضاهای شهری با زندگی روزمره

 سازگاری اقلیمی فضایی بافت یا شرایط منطقه اقلیمی-سازگاری الگوهای کالبدی

 ضعف

 فرسودگی گذر زمان ی عناصر به وجود آورنده بافت تاریخیفرسودگی کالبدی و کارکرد

 تناسبات هندسی به خصوص دسترسی محدود به دلیل ابعاد و تناسبات ساختار کالبدی فضایی بافت تاریخی

 عدم ارتباط بافت کهن و جدید وجود زمینه جدایی و انفکاک بافت قدیم از بافت شهری حاشیه

 عدم ارتباط معماری دیروز و امروز ازهای جدید با بناهای تاریخیعدم هماهنگی بصری ساخت و س

 ی مورد نیازها عدم تخصیص کاربری و مراکز اقامتی و پذیرایی در بافت تاریخی ها محدود بودن کانون
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 ی مدیریت نشدهها تغییر کاربری ی تجاری و خدماتی و فشار مضاعف ان بر بناهاها تراکم باالی فعالیت

 نبود سیستم خدماتی شهری از امکانات مناسب شهری مندی هعدم بهر

 فرصت

 ارزش پایین ملکی محدود شدن واگذاری زمین در شهر و افزایش جاذبه تملک امالک

 بینی صنعت توریسم پیش امکان جذب جهانگرد و گردشگر به دلیل وجود عناصر تاریخی و ارزشمند تاریخی

 ای هافزایش دانش حرف در محافل علمی و فرهنگی بافت تاریخیافزایش توجه به بافت قدیم شهرها 

 تهدید

 تخصیص نیافتن عملیات توسعه آتی شهری نامناسب در توسعه شهر ریزی برنامه

 عدم توجه به هویت معماری عدم وجود الگوهای مناسب برای بازسازی

 د فرآیند برخوردی متناسبنبو نوسازی و مدیریت بافت قدیم، نبود الگوهای مناسب برای بازسازی

 توسعه ساخت ریزی عدم طرح نبود الگوهای مناسب برای حمایت از ساخت و ساز

 شده ریزی تبدیل شدن به بافت فرسوده برنامه در ارائه خدمات شهری به بافت قدیم ها عدم هماهنگی سازمان

 2022، ی پژوهشها همنبع: یافت

اعم از  ای هاز جهت اقتصادی دارای امکانات بالقوثابت نموده است که ی میدانی ها بافت کهن کرمان در بررسی

از جهت اجتماعی بخشی ، از جهت فرهنگی یادگاری از فرهنگ و تاریخ پیشین است، زیرساختی و روساختی است

خاص ی معماری و شهرسازی ها شباشد و از جهت کالبدی دارای ارز می ها از جامعه و ضامن تداوم زندگی انسان

شده استفاده از متدهای علمی برخورد با بافت  بندی . جهت به دست آوردن اطالعات تخصصی و دستهاست ودخ

تواند  میی موجود میدانی ها هتاریخی در این خصوص باید صورت بگیرد. نوع مداخله در بافت تاریخی طبق نظری

رخورد حفاظت محور باشد. با و شیوه ب مرمت شهریشیوه برخورد ، سازی برخوردی باززنده شیوهبه صورت 

توان اطالعات الزم را برداشت نمود. بافت کهن کرمان که دارای کدهای تاریخی و  میبرخورد به صورت علمی 

 پذیری حتمی گذشته و امروز را انطباقمشی استانداردی برای  هیچگونه خط، بسترشناسی زمانی و مکانی خود است

بومی خاص بافت تاریخی شهر کرمان است که به زمان و  یها هبر پایه مشخص هندارد. علت این امر رهیافتهای مربوط

از  گیری به شناخت و بهره، بافت کهن کرمان موفق اطالعات کامل ودستیابی به ی آن وابسته است. ها ویژگی

یک ، سیی اساها هبه دست آوردن مؤلفنیازدارد. بنابراین برای بافت  موقعیتهای موجود در محدوده مورد مطالعه

ساختاری در همه  پذیری ی میدانی با هدف انطباقها انجام عملیاتچارچوب مناسب و منعطف برای تحقق روند 

درک ابعاد خاص  با شناخت و، روندموضوعات معماری و ساختار فضایی بافت با دوره کنونی و حتی آینده است. 

ی ها ه( با مصاحب5د. بر این اساس طبق جدول)وش می آغاز، فرهنگ و موضوعات وابسته، اقلیم، شهرسازی، معماری

میدانی حول موضوع بافت کهن کرمان با جامعه آماری متخصصین معماری و شهرسازی مرتبط با بافت و همچنین 

وجود ، اصول انسانی، یی چون امنیتها هساکنین و افراد وابسته به حیات بافت طبق عملیات علمی تحقیق مؤلف

نایی فضایی استخراج علمی گردیده است. روش اساسی علمی انجام مصاحبه علمی ی متنوع و خواها کاربری

 باشد. می ها هبراساس روش آماری گلوله برفی به صورت زنجیروار در استخراج داد
 1400، ی پژوهشها هی اساسی به دست آمده از عملیات میدانی مصاحبه علمی طبق روش تحقیق علمی پژوهش منبع: یافتها ه: داد5جدول 

 اولویت-درصد تکرار مؤلفه معرفی شده اولویت-درصد تکرار مؤلفه معرفی شده اولویت-درصد تکرار مؤلفه معرفی شده

 23 - 6001 کنترل دسترسی 1 - 1301 نظارت و مراقبت 10 - 0205 قلمروگرایی

 5 - 0201 کنترل جرم 22 - 7100 تعمیر و نگهداری 21 - 6705 تنوع کاربری

 3 - 0201 کیفیت بصری 15 - 3701 ی حمایت کنندهها فعالیت 32 - 1206 کاربری شبانه

 0 - 7103 خوانایی محیط بافت 1 - 0005 گذاشتن نشانه 21 - 5607 مبلمان در بافت



 955 ... های ساختار فضایی تأثیر و تأثرات مؤلفه

 11 - 1007 نبود فضای دور از چشم 13 - 0301 ارتفاع متناسب بناها 16 - 3502 متناسب بندی دانه

 2 - 0701 حضور معلولین 0 - 0201 رد طراحیاستاندا 20 - 6102 پوشش معابر

 22 - 7201 نظافت و بهداشت 27 - 5607 فضای تفریح 6 - 1002 پوشش گیاهی

 17 - 3100 مرتبط با نقاط شهری تجاری 7 - 1600 عناصر تاریخی 12 - 0500 تابلوهای راهنما

 12 - 0106 ابیر جوان گراییتد 31 - 2601 حضور کاربری اقتصادی 10 - 1003 قرار دادن فضای فرهنگی

 25 - 5000 نورپردازی مناسب 33 - 2201 جلوگیری از ازدحام 11 - 0500 مقیاس انسانی

 26 - 5607 تناسبات بصری 30 - 102 فضای ورزشی 20 - 5203 غلبه پیاده بر سواره

 30الی  2 بندی اولویت % جامعه 222از  607 :جمع موارد 32 - 2100 درون گرایی بافت

 بهرهشده باید مختص هر مکان شناسایی های متفاوت برداشت گردیده و  در بررسی میدانی بافت کهن کرمان شرایط

که باید با  آید می شمار به منبعی کمیاببافت کهن کرمان  نهفته در ویژگی مکان و حس. کردنظری و عملی برداری 

ی میدانی ها ی ارائه شده در عملیاتها هبه مؤلفباتوجه . آن کوشیدبرداری  مدیریت چه در حفظ و چه در بهره

و  ها هشناخت مؤلف مشی راهبرد خط پیگیری جهتحفاظت مؤثر طراحی ضروری است.  برای مکان حس، مشاهداتی

باید . باشند داشته شناخت کاملی، شود می آنچه حفظ باید از شهری ریزی اندرکاران برنامه دست، آنها پذیری انطباق

. ساختمان گردندبینی  آمیز شناسایی و پیش شوند؛ نقاط مخاطره بندی طبقه بافت ر هر محدودهبناهای موجود د

به عنوان  توان میو  در نظر گرفته شود توسعه مجدد معیارهایی دقیق را برای، شود غیرضروری تشخیص داده

باید پرونده  عکسبرداری و تحلیل و تجزیه طریق از نظر مورد بناهای. گرفت نظر در جدید جایگزین یها کاربری

یی که دربناها ها فعالیت زیرادربردارنده ابعاد کارکردی است ، بافتحس مکان نهفته در سازی معماری گردند. 

 شناخت امتیازها و منابع موجودبافت کهن کرمان نقش دارند.  محیطی و خصلت فردی ارتقای در، گیرد می صورت

 موفق پذیری انطباقضروریات اصلی ، وضوع تحت تحقیق در بافتممحدوده و تشخیص نقشی مناسب برای  هر در

بافت کهن در چه فضاهایی نیازهای بالقوه نهفته است و چه کاربریهایی برای  داد درستی تشخیص بهباید . است

ی اه هنیاز به ایجاد شالوده اقتصادی متنوع و نیز برقراری تعادل میان نیازها و خواست. بافت کهن کرمان مناسب است

 شده به ی ترکیبها ارائه مستمر کاربری تغییر کاربری و، طراحی ازطریق. این ویژگی دارد در عرصه طراحی متفاوت

توان آن را تنها از  میبافت کهن کرمان معموال حکم مناطق کارکردی خودگردان را دارد. به این ترتیب نآید.  می دست

آید که  میشمار  درهم تنیدگی کارکردی محدوده مرکزی به زپارچه ا مرزبندی کرد. بخشی یکبعد ریخت شناسانه 

باید در متن و بافت کلی و  دارد را ویژه با محدوده مرکزی به کرمان بر همزیستی با کل شهر مبتنی ای هرابط بیشتر

 د.گیر قرار شهرمدنظر

یدانی پرسشنامه عملیات م ی فضاییها بافت کهن شهر کرمان در خصوص ویژگی پذیری تطبیقسنجش متغیر  جهت

. به منظور سنجش پایایی ابزار بر اساس روش هماهنگی درونی براساس اصول تحقیق اتخاذ شده انجام گرفته است

از  میراث فرهنگی و عمران، شهرسازی، متخصص معمارینمونه  02در اختیار ها هگوی، و محاسبه ضریب آلفا ها هگوی

 .قرار گرفته است یب گلوله برفی با ساکنان در تماس با بافت کهنو همچنین براساس ضرجامعه آماری مورد مطالعه 

و همچنین جمع امتیاز هر فرد  ها هامتیاز هر فرد انتخاب شده به عنوان نمونه برای هر یک از گوی( 6طبق جدول)

در راستای پایایی و روایی ابزار جمع  .گزارش شده استبراساس نوع سؤال و گزینه عالمت زده شده پاسخگو 
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و سپس  قضاوت متخصصین استفاده شده استاز ( و روش اعتبار محتوا 0.987از آمار آلفای کرونباخ ) ها هآوری داد

 و تحلیل نهایی جهت ارائه شده است.  بندی دسته، در عملیات آماری تعیین
میدانی پرسشنامه علمی متخصصین و ساکنین طبق روش بافت کهن کرمان در عملیات  پذیری ی معماری در تطبیقها هی نهایی در خصوص مؤلفها ه: داد6جدول 

 1400، ی پژوهشها هتحقیق علمی پژوهش منبع: یافت

برخورد 

 گویه
 مؤلفه استدالل شده

تشریح مؤلفه تحت 

 بررسی

درصد 

اهمیت 

 بررسی

 پذیری کد انطباق

 معماری
 معماری در بافت کهن پذیری شرح تطبیق

 های هندسی کامل شناخته شده در بافت کهن کرمان فرم فرم % 001 های هندسی فرم فرم بناهای معماری مثبت

 مثبت
تناسبات در عناصر و 

 بناهای معماری

و ابعاد مرتبط  ها هانداز

 با مقیاس
 و ابعاد مرتبط با مقیاس انسانی ها هبه کار بردن انداز تناسبات % 102

 مثبت
ساختار فضایی منظم و 

 هندسی
 ها دارای نظم و طرح قبلی باشد فضابندی فضاییساختار  % 600 نظم و طرح قبلی

 مثبت
کلیت زیبایی شکل 

 ساختاری معماری

معماری و اصول 

 شناسی زیبایی
006 % 

شکل ساختاری 

 بنای معماری

تصویر نهایی ساختار بناهای معماری در ذهنیت مخاطبان از معماری باید پیروی 

 باشد شناسی شده از اصول زیبایی

 مثبت
شکل کلیت زیبایی 

 ساختاری شهرسازی

شهرسازی و اصول 

 شناسی زیبایی

شکل ساختاری 

 شهرسازی

تصویر نهایی ساختار بناهای معماری در ذهنیت مخاطبان از شهرسازی باید 

 باشد شناسی پیروی شده از اصول زیبایی

 نوع و گونه مصالح مثبت
و  شناسی اصول زیبایی

 ایستایی
 ن از جمله جنس و رنگ و فرم مصالحتطابق مصالح با بافت که مصالح % 103

 مثبت
وجود ریتم در نماهای 

 ها معماری ساختمان
 ریتم % 705 جنس و رنگ و فرم

رمونی و هماهنگی باشد که ها نماهای ساختمانی همچون بافت قدیم کرمان دارای

 در نهایت ریتمی دقیق را به همراه داشته باشد.

 مثبت
مقیاس در بحث ارتفاع 

 بناها
 ارتفاع % 300 و هماهنگی هارمونی

مقیاس ارتفاعی بناها در ایجاد بافت دارای تناسبات دید و منطر مناسب باشد و 

 باعث از بین رفتن دید انسانی صحیح نشود

 مثبت
خط آسمان متوازن و 

 هماهنگ
 خط آسمان % 105 تناسبات دید و منظر

ی یکپارچه را خط آسمان به وجود آمده دارای هماهنگی و توازن باشد و ساختار

 با تغییرات کمی به همراه داشته باشد.

 مثبت

قرارگرفتن ورودی 

تعریف شده و قابل 

 کنترل

توازن و ، هماهنگی

 ساختاری یکپارچه
 ورودی % 101

ی ورودی و خروجی با بافت کنترل شده و خوانا باشد و مخاطبان را ها دسترسی

 راهنمایی نماید و دعوت کننده باشد.

 مثبت
حرکتی و  ارتباطات

 فضایی بافت
 ارتباط بافت % 100 کنترل شده و خوانا

از نقطه نظرات طراحی دارای ارتباط چه به صورت دسترسی و چه به صورت 

 ی در ارتباط خود باشد.ها هماهنگی کالبدی معماری با دیگر بافت

 مثبت
قرارگیری هندسی و 

 منظم بناهای معماری

دسترسی و هماهنگی 

 کالبدی
 یری بناهاقرارگ % 107

براساس طرح قبلی و از روی هندسه تعریف شده دقیق براساس فضاهای 

فضاخای دسترسی و فضاخای استاندارد دیگر باشد ، فضاای پیاده روی، اجتماعی

 که بناها در بین این موارد به صورت منظم و با طرح قبلی تعیین تکلیف گردند.

 مثبت
حضور فضاهای پرو 

 خالی حساب شده

ساس هندسه برا

صورت منظم و با 

 طرح قبلی

000 % 
فضاهای پر و 

 خالی

هندسه طراحی فرمی و شکلی بناهای معماری در بافت عالوه بر هماهنگی باید 

دارای تنوع و انعطاب باشد و در دید مخاطبان تکرار را ایجاد ننماید و صحبت از 

 اتفاق تکراری برای مخاطبان و ساکنان داشته باشد.

 مثبت
نی در کلیت رموها حضور

 عناصر و بناها در بافت
 همخوانی % 701 تنوع و انعطاف

کلیت بافت در تطابق با بافت گذشته باشد که بتواند مباحث هویت معماری و 

 شهری و در نهایت هویت تاریخی را معرفی نماید.

 مثبت
حضور تزیینات معماری 

 در فرم معماری

مباحث هویت 

 معماری و شهری
 اده از تزیینات معماری در کلیت حجم و فرم بناهای معماریاستف تزیینات % 002

 گیری جهت % 101 کلیت حجم و فرم بنا فرمی گیری جهت مثبت
قرارگیری بناهای معماری طبق اسلوب اقلیمی و ایجاد فضاهای مثبت و منفی 

 بافت
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 1400، ی پژوهشها هی آماری و تحلیلی منبع: یافتها هطبق داد بافت کهن کرمان پذیری میزان درصد پتانسیل طراحی معماری در انطباق: 1تصویر 

 پذیری انطباقمنظور  فرهنگی و کالبدی به، اقتصادی، ی گوناگون اجتماعیها مجموعه ترکیبی از اقدامات و فعالیت

خلق مجدد احساس زندگی در بافت ی معماری بافت با شرایط روز انجام باید بگیرد. این موضوع جهت ها همؤلف

به نظم موجود عناصر و سازمان فضایی برای بهبود کالبد و تغییر عملکرد فضا متناسب با  با تأکید و توجه هنک

فرهنگی بافت و  های اجتماعی تقویت ویژگیاست. در کالبدی مجموعه و  نیازهای معاصر درجهت توسعه اقتصادی

به عوامل مؤثر و عدم تمرکز بر یک جنبه  دریافت که توجه همزمان میتوان فضایی پذیری انطباقو تجربیات امر 

را از  راهبردهابرخی از ، به سه عامل خاص توجهفضایی است.  پذیری انطباقعوامل موفقیت  ترین از مهم، صرف

هنگام شناخت و تهیه  بافت کهننیازهای آنها و حضور در ، به ساکنان توجهکه شامل سازد  می متمایز دیگر موارد

موضعی  یها در بافت؛ عملیات ی مداخلهها هتعیین حوزبافت؛ مدیریتی خاص برای محدوده  ایجاد سیستم؛ طرح آن

فضایی بافت و  پذیری انطباقدر تعیین طرح بافت.  کردن محدوده ی عملی برای جذب سرمایه و فعالها هو پروژ

شهری بافت در شرایط بینانه و عملیاتی  برای تدوین یک چارچوب تحلیلی واقع ای هش ویژالت، آنسازی  باززنده

 راهبردهای، از چارچوب تحلیلی گیری . با بهرهباشدکه خود از نقاط قوت بررسی برخوردار  بگیرد صورت باید

به ارتباط  ی آن توجهها که از ویژگیدر عملیات میدانی و پژوهشی  ها هیافت شده تحت نام مؤلف پذیری انطباق

این  .است پذیر تعیین حوزه مداخله امکان، یندآ. با این فرقرار بگیرندباید مورد استفاده  راهبردها با یکدیگر است

یی چون تنوع و احیاء ها همؤلف ازاست که  بافت کهن کرمانسازی  باززندهو  پذیری انطباقمؤید طرح  موضوع

، یتقویت کیفیت بصر، ی مداخلهها هحوز بندی اولویت، انطباق مکان و زمان در تعیین عملکرد جدید، کارکردی

 کهن کرمان خواهد بود.پارچه بافت  و ایجاد مدیریت یک زندگیارتقای سیستم ، تقویت هویت اجتماعی

که در آن اجتماعی بافت بر محیط  ها و احساس تاثیرگذاری و نفوذ آن بافت کهناحساس تعلق و عضویت افراد در 

به بافت در واقع با افزایش احساس تعلق  .دهد میرضایت و وابستگی به بافت کهن را نمایش میزان ، نندک میزندگی 

احساس وابستگی به و به دنبال آن ساکن در بافت در افراد  معماری پذیری ی انطباقها هکهن کرمان به واسطه مؤلف
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ی ها ویژگیهمراه خواهد شد و سطح کیفیت  یتوفیق چشمگیردر این خصوص  ها هبا به کارگیری مؤلف، بافت

باتوجه به نظر متخصصین در برخورد با بافت کهن کرمان در عملیات  .دهدبود می بهفضایی بافت را تقویت و 

ارتباط ، تعداد طبقات ساختمانی، ساختمان در کنار معابر گیری نحوه قرار، از نظر هندسه معابر، میدانی پژوهش

توسعه قابل به علت باشد.  ی خاص مربوط به خود میها ؛ دارای ویژگیورودی با معبر و مقیاس ساخت و ساز

توجهی که طی قرن اخیر روی داده است به صورت جزء کوچکی از ساختار کالبدی شهر درآمده که تا پیش از قرن 

، مراکز حکومتی، شده و همه عناصر شهری آن دوران یعنی بازار فعلی هجری شمسی کلیت کالبدی شهر محسوب می

و سایر عناصر الزمه شهرهای قدیمی را دارا بوده  ها باغ، بناهای مسکونی، مساجد و مدارس دینی، مسجد جامع

هرگز  کرمانفرهنگی  وهویت تاریخی  گیری دلیل داشتن نقش در شکل از طرفی به، عناصر ارزشمند معماری. است

چون این عناصر همواره به مثابه نقاط عطف در روند ، قابل جایگزین کردن یا تغییر دادن نیستند و از طرف دیگر

کردند و عمدتا در مجاورت محورهای اصلی  عمل میکرمان  بافتفضایی و  وسعه ساختار کالبدیو ت گیری شکل

را با مشکالت اساسی مواجه  کرمانبافت ، ریزی بدون برنامههرگونه مداخله ، اند های اصلی استقرار یافته تردد و میدان

همیت باالیی برخوردار است که حفظ در راهبردشناسی موضوع از ا پذیری نماید. بر همین اساس نقش انطباق می

 بافت کهن را به همراه خواهد داشت.

 در برخورد با بافت کهن کرمان های نهایی پژوهشراهبرد

بحث ، معماری و بافت آن دو ساختار نظام مند در کنار یکدیگر هستند که عالوه بر موضوع عملکردی خود

بافت کهن کرمان باید توجه به مفاهیم و مضامین نهفته در آن  کند. در میرا نیز درگیر بر این موضوع  شناسی زیبایی

داشت. با حساسیت نسبت به موضوعات تاریخی درگیر در بافت در زمان فعلی و آینده باید مناسبات فضایی 

معماری را سنجش نمود و به کار بست. لزوم حس پیوستگی در تمامی ارکان طراحی و موجود در بافت باید رعایت 

خاطبان مکان معماری احساس گردد. در ایجاد هرگونه تغییری در بافت کهن باید یکپارچگی اساسی آن و توسط م

رنگ و جزییات کاربردی ، بافت معماری، ی تناسبات و مقیاسها مدنظر قرار گرفته شود. به این واسطه کیفیت

و کمترین آسیب بصری را به  محدودیتی نخواهند داشت. بنای معماری که بتواند دارای نوآوری و خالقیت باشد

 مبنا در توجه به این موضوع است.  ترین بافت کهن کرمان بزند دارای با ارزش

بیان صحیحی از ابنیه بافت که یکپارچگی و صداقت در سادگی طراحی با توجه به نیازهای موجود در بافت است 

ابنیه و عناصر معماری و ارتباط این موارد با ( هماهنگی درون بافت با 7بسیار حائز اهمیت است. با توجه به جدول)

 بافت کلی شهری کرمان نیازی اساس در بحث مورد برخورد است. 

باز گشت به معماری بومی گذشته به صورت تقلید سبک و استفاده از مصالح بومی به دلیلی انطباق صددرصدی با 

و تناسبات  ها ی روز به سامان دادن مقیاسها گذشته اشتباه ساختاری خواهد بود و در این خصوص باید با نوآوری

 بافت تأکید نمود.
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 1400، ی پژوهشها هبافت کهن کرمان در ساختار فضایی و معماری شهری در جهت حفظ بافت منبع: یافت پذیری نهایی پژوهش در بحث انطباق : راهبرد7جدول 

 تعریف عملیاتی شده راهبرد در برخورد با بافت کهن کرمان

 ق مکان و زمان در تعیین عملکرد جدیدانطبا

 انطباق مکان و زمان در بناهای بافت کهن کرمان

 حضور شکل و عملکرد معاصر در بافت کهن کرمان

 ایجاد فضای شهری همراه با سازگاری

 احیای سازمان فضایی بافت کهن کرمان

 معاصرسازی کارکرد شهری

 و گردشگری شناسی تکیه بر بعد زیبایی

 بازسازی کارکردی
 ی جدید به وسیله تغییر مکان عملکردهای موجودها ایجاد فعالیت

 ی بایر و مخروبهها استفاده از زمین

 اختالط کاربری
 عدم جدایی کارکردهای شهری

 کاربری سازگار با مکان کهن کرمان

 و عملکردی ای هی موزها استفاده از کاربری

 فت تاریخیتعادل بین محدوده تاریخی با با

 تعادل بین بخش قدیم و جدید بافت کهن کرمان

 ای هتوسعه آتی شهر بر مبنای الگوی چند هست

 پیروی از نظم موجود عناصر سازمان فضایی

 ارتباط بنای تاریخی با فضای اطراف

 ی خدماتی در بافت کهن کرمانها تعادل بخشی جمعیت و فعالیت

 ای هی منطقها عه کهن کرمان و طرحی بافت با مجموها پیوستگی طرح

 ی مداخلهها هحوز بندی اولویت

 برخورد موضعی با مرمت و باززنده سازی بافت کهن کرمان

 ی باززنده سازی بافت کهن کرمانها طرح بندی اولویت

 تمرکز بیشتر بر مرکز محله و بافت مسکونی کهن کرمان

 ط بر مدارک الزم.بافت و مجموعه شهری مشرو، حق مداخله در بنا

 خوانا کردن محدوده بافت تاریخی

 تقویت هویت کالبدی بافت کهن کرمان

 ی خاص کهن کرمانها تعیین ویژگی

 شناخت امکانات نهفته در بافت کهن کرمان

 نقش شایسته و مناسب محله کهن کرمان

 بناهای بافت کهن کرمان ای هتعیین هویت شناسنام

 مکان بافت کهن کرمان محافظت و مدیریت حس

 تقویت کیفیت بصری
 استفاده گسترده از معماری و شهرسازی بومی

 بهبود سیمای شهری بافت کهن کرمان

 ی همگانیها هتقویت کیفیت عرص

 ترکیب بناهای با ارزش تاریخی و امروزی

 ساماندهی مرکز محله کهن کرمان

 تبدیل فضاهای بی مصرف به فضای باز عمومی

 اد فضای شهری با قابلیت سازگاری آیندهایج

 تقویت نفوذپذیری و سهولت دسترسی
 سلسله مراتب گذرها و انطباق کارکردهای خاص در هر یک از آنها

 سهولت دسترسی ساکنین به خدمات توزیع شده در محدوده بافت کهن کرمان

 افزایش جذابیت محدوده تاریخی در هماهنگی با شهرسازی شهر

 امنیتایجاد 
 حفظ بناهای آسیب دیده از عوامل طبیعی و انسانی

 پیشگیری تخریب

 تقویت سازه

 تقویت ابنیه اقتصادی

 حفظ تعادل پایدار بین حفاظت از میراث فرهنگی و رشد کالبدی بافت کهن کرمان

 تغییر عملکرد بناهای تاریخی متناسب با نیاز گردشگری

 رافزایش درآمد از طریق جذب گردشگ

 اقتصاد و گردشگری، شناسی تکیه بر بعد زیبایی

 و عملکردهای جدید ها پشتیبانی از شالوده اقتصادی موجود به وسیله کاربری تنوع بخشی کارکردی
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 ی جدید از امکانات اقتصادی بخش قدیمها شپشتیبانی اقتصادی بخ

 ی اقتصادی جدید مرتبط با بافت کهن کرمانها احیاء فعالیت

 ی جدید اقتصادیها هاد انگیزایج

 بازگشت کارکردی

 ی موجود به کارآمدتر و سودمندتر شدنها شناخت و ترغیب کاربری

 ی تجاریها ساماندهی فعالیت

 تقویت ابنیه اقتصادی محدوده در ارتباط با نقش ویژه در بافت کهن کرمان

 بهبود وضعیت اقتصادی از طریق ساماندهی واحدهای تجاری

 ی جاری در بافت کهن کرمانها هگیری از توقیف حرفجلو

 بافت تاریخی گذاری سرمایه
 ایجاد تسهیالت مالی از سوی دولت برای جلوگیری از تخریب

 بخش دولتی و خصوصی گذاری مشارکت سرمایه

 گذاری آموزشی و هدایت برای سرمایه، تجاری، ی اداریها بررسی نیازهای سازمان

 فت تاریخیاشتغالزایی در با

 خودکفایی ساکنین بومی

 ی اجتماعیها هی شغلی و توانمندسازی گروها فرصت

 به کارگیری نیروی بیکار جامعه

 ی جاری در بافت کهن کرمانها هجلوگیری از توقیف حرف

 رونق صنایع دستی

 ببود وضعیت مسکن در بافت تاریخی
 ی اجتماعیها هدسترسی آسان به گرو

 م اجاره نشینی منصفانهبرقراری سیست

 ساخت مسکن ارزان قیمت

 افزایش ارزش زمین

 ی بایرها استفاده درست از زمین

 افزایش ارزش افزوده

 چلوگیری از سوداگری زمین

 اصالح قوانین و حقوق کاربری زمین

 تعیین وضعیت امالک در حال تخریب بی ارزش

 اختالط کاربری در وضعیت اقتصادی

 ی چند منظورهها ساختمانجایگزینی 

 اداری و تفریحی، تجاری، پیشنهاد اختالط کاربری مسکونی

 تفریحی و آموزشی، ی اجتماعیها ادغام عملکرد تاریخی و فعالیت

 ی تجاری در امتداد محورهای اصلیها گسترش فعالیت

 هویت اجتماعی و استحکام آن

 تقویت ابعاد کالبدی و کارکردی

 ی ذهنیها هتقویت محدود

 ی ماندگار بافت کهن کرمانها شحفظ ارز

 ی جاری و بومیها هجلوگیری از توقیف حرف

 مرتبط با بافت کهن کرمان ها تشویق به برپایی خرده فروشی

 زندگی اجتماعی

 یی از بافت کهن کرمانها تأکید بر باززنده سازی قسمت

 ننگهداری و حفظ شور و حال زندگی در بافت کهن کرما

 تشویق به حضور در فضا

 جلوگیری از گسست بافت کهن در برابر مسائل اجتماعی

 ی اجتماعیها هتوانمندسازی گرو

 ایجاد امنیت اجتماعی

 افزایش میزان تراکم جمعیت در بافت کهن کرمان

 تضمین حضور ساکنین بومی در بافت کهن کرمان

 کرمان خروج مشاغل مرود اعتراض ساکنین بافت کهن

 ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی

 حضور در محل و شناسایی مشکالت موجود

 کاهش میزان جرم

 افزایش کیفیت خدمات اجتماعی

 تقویت رابطه همسایگی



 819 ... های ساختار فضایی تأثیر و تأثرات مؤلفه

 افزایش مشارکت مردمی
 تسهیل مشارکت مردمی

 آموزش و تشویق ساکنین به حفظ بافت کهن کرمان

 های پروژهمشارکت با مردم از ابتدا تا انت

 تقویت تاریخ و فرهنگ اسالمی بافت تاریخی

 حفظ هویت شهری در بافت کهن کرمان

 ی فرهنگی و بومیها شحفظ ارز

 حفظ و احیای شخصیت اسالمی

 ایجاد پیوستگی بین فضاهای کالبدی و فرهنگی

 ی خدماتی و فرهنگیها ایجاد فعالیت

 تاکید بر محورهای فرهنگی و تاریخی

 ای نقش فرهنگی و دانشگاهی به بافت کهن کرماناعط

 استفاده از ساکنین بومی

 و عملکردی ای هی موزها تاکید بر ایجاد کاربری

 تداوم کاربری تاریخی سازگار با بافت کهن کرمان

 یالملل تبدیل بافت تاریخی به بافت تاریخی بین

 ی فرهنگی و توسعه صنعت گردشگریها شتوجه به ارز

 یبانی از هنرمندان بومی و صنایع وابسته به آنپشت

 افزایش آگاهی افراد محلی در برخورد با گردشگران

 ای هاز هنر ساکنین برای نمایش هویت محل گیری بهره

 ازتقاء سیستم آموزشی
 ی برخورد با بافت تاریخی و حفظ آن در دروس دانشگاهیها شآموزش رو

 رد با موضوعات بافت کهن کرمانی آموزشی در برخوها هایجاد دور

 برگزاری سخنرانیها و سمینارهای شفاف سازی ارزش بافت کهن کرمان

 مدیریت صحیح بافت تاریخی

 عملکردی و اجرایی و نظارت مفید ریزی برنامه

 کمیته ناظر بر انجام کارهای اجرایی

 دفتر محلی مستقر در بافت کهن کرمان

 عطف با قوانینساختار مدیریت یکپارچه من

 گذاری جلب اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه

 مدیریت پایدار گردشگری

 تداوم نگهداری مناسب از محدوده بافت کهن

 تعیین وظایف بخش خصوصی و عمومی در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی

 قوانین و مقرارت
 تدوین مقررات حفظ بافت کهن کرمان

 ی مدیریتی بناهای با ارزش بصورت اموال قانونیاه توسعه و پیشرفت سیستم

 قوانین حفاظت در بافت کهن کرمان

ساختار فضای معماری بافت کهن کرمان باید طراحی نمای ابنیه به صورتی باشند که ارتباطی  پذیری در انطباق

توان از هماهنگی تحت  میعملکردی و سازمان یافته با درون بنا و هچنین کلیت بافت داشته باشد. به این صورت 

عنوان وحدت معماری در بافت سخن گفت. عملکرد بناهای موجود در بافت شناخته شود و سپس براساس 

کارکردی که این بنا دارد در خصوص مصالح و دیگر موضوعات وابسته به ان موضوع معماری آن سنجیده شود. 

ادگی حاکی از نظم درونی و رعایت تناسبات و هندسه و تزیینات موجود در ظاهر و باطن نما باید در عین س

تواند انسان باشد انجام یابد. هماهنگی میان اجزاء مختلف بافت با توجه  میی استاندارد شده که مالک آن ها مقیاس

به اندازه ابنیه و عملکرد آنها باید وجود صورت پذیرد. در کنار درجاتی از تضاد بین ابنیه باید توازن و هماهنگی در 

یشتر عناصر و اجزاء معماری دیده شود. باید به موضوع اصالت تاریخی و شهری بافت توجه شود و در خصوص ب

 به آن توجه ویژه گردد.، تواند برای مخاطبان خود داشته باش میحس مکان و تعلقی که 
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رمان برای نوع و گونه خاصی از زندگی و روابط این موضوع بسیار با اهمیت است که بافت کهنی چون شهر ک

اجتماعی شکل گرفته و با روند زندگی و قوانین زمان خود ساختار فضایی کالبدی معماری آن رشد نموده است و 

پذیری بافت با طراحی کنونی  به صورت معماری و شهرسازی زمان خود رسیده است. این اهمیت در جهت انطباق

ده است. توانایی هماهنگ شدن با موضوعات روز توسط طراحی استاندارد تاریخی گذشته در در تعاملی بسیار سازن

فراموش کردن بافت تاریخی ، توان به دو راهکار زیر اشاره نمود زمان حاضر جوابگو نخواهد بود و در این مسیر می

ی تاریخی ها هبراساس مؤلفکرمان و طراحی نوین و جدید براساس الگوهای امروزی صادراتی؛ طراحی بافت کنونی 

ی تحقیق و بررسی ها هولی تعامل یافته با موارد زندگی روز. باتوجه به دستاورد تحقیق در این پژوهش براساس یافت

افته دارای تاریخ معماری و ی هموضوعی است که کشورهای توسع ترین منابع در مبانی نظری راهکار دوم با اهمیت

. نتایج توجه به کالبد فضایی معماری بافت کهن کرمان که مملؤ از موضوعات اند هدشهرسازی مورد استفاده قرار دا

تاریخی و هویتی کرمان است. در برخورد با تجربیات معماری و شهرسازی کشورهای دارای چنین مواردی دارای 

( 1رت جدول)یی به صوها هگردد که مؤلف دست آورد مفیدی خواهد بود. در پژوهش حاضر نیز این گونه مطرح می

ی فضایی کالبدی بافت در طراحی کنونی مورد استفاده قرار بگیرند. باید این عوامل را در ها توانند به عنوان ویژگی می

ی ها قرار داد. فناوری، کنار موضوعات روز نیز که دائما دستخوش تغییرات به واسطه شیوه زندگی مدرن هستند

تواند طراحی را منطبق  می، طراحی معماری به صورت خرد و کالنموجود در بحث زندگی و وارد شده در عرصه 

 تر از توجه به تاریخ گذشته بلکه منطبق با آینده بافت کهن و دیگر مناطق شهری کنونی کرمان دانست.
 1400، وهشی پژها هکالن و خرد فضای معماری منبع: یافت پذیری ی تاریخی جهت تطبیقها های کالبدی همخوان در بافت : ویژگی8جدول

 ویژگی کالبدی معماری در امر تطبیق پیذیری بافت تاریخی ردیف

 فرم معماری همخوان؛ 1

 تناسبات مقیاس انسانی؛ 2

 توجه به فرم ساختاری بنای معماری؛ 3

 استفاده از مصالح خوانای بافت چون آجر و سنگ منطقه؛ 4

 قدیمی؛پرداخت به نمای ساده و منطبق بر اصول زیبایی بناهای  5

 ی همسان جهت ایجاد خط آسمانی موزون؛ها ایجاد کد ارتفاعی 6

 ی تعریف شده؛ها ها براساس حرکت ایجاد ارتباطات صحیح کاربری 7

 ایجاد ریتم در قرارگیری بناها در ایجاد فضاهای منعطف؛ 8

 مقیاس اما در قالبی منعطف در کلیت ساختار معماری؛، بافت، رمونی رنگها وجود 2

 پرداخت به مسائل فرهنگی و بومی در ایجاد بناهای معماری؛ 10
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