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 بنا های قدیمی در بافت های سنتی مرمت و احیای

 سرای همدانی ها در بازار قمنمونه موردی مرمت و احیای  

 

 2، فاطمه سعیدی*1 زهرا دانش شهرکی

 zdanesh2013@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها دانشگاه پارس -1

 mah3628@gmail.com، کارشناسی معماری دانشگاه قم دانشجوی -2

 

 

 

 چكیده
 ی فضاهای احیا به تاریخی های بافت و ی بناها مطالعه و ی شناخت پایه بر که است معماری هنر از ای شاخه معماری، مرمت

و  فرهنگ تجلی و هویت احراز لحاظ به ها بافت در موجود بناهای .انجامد می عملكردی و ساختاری کالبدی، لحاظ به تاریخی

 نمونه صورت پیش رو به مقاله ی در. برخوردارند زیادی اهمیت از بافت آن اجتماعی مناسبات و رفتارها و اعتقادات و باورها

بازار قم با توجه  .است گرفته قرار مطالعه مورد قم، بازار سنتی بافت در واقع قاجار، ی دوره به متعلق ها همدانی سرای موردی

به اهمیت یافتن روز افزون مذهبی، اجتماعی و اقتصادی شهر، در راسته بازار نو و در امتداد گسترش بازار کهنه به طرف دروازه 

 فضایی عنوان به سراها بازسازی علیخانی شكل گرفت و سرای همدانی ها و چند سرای دیگر در قلب بازار نو شكل گرفت.

 کالبدی بنا حیات و تاریخی بافت احیای و حفظ در بافت، به آن اتصال و ساختاری راهبردی طرح قالب در شهر در پرپتانسیل

 سرای فعال و نیمه فعال وجود چند( ومعنوی مادی)ملی سرمایه یک عنوان به قم بازار تاریخی بافت در .باشد موثر تواندمی

 از پس تحقیق، این. است تخریب حال در نیز ی بنا باقیمانده ساختار که باشدمی بناها این از یكی ها همدانی سرای .دارد

 به توجه با بنا احیای طرح سپس و پرداخته احتمالی های ودرمان آن دالیل و ایجادشده های عارضه بررسی به بنا، شناخت

 رفع بر عالوه طریق این از تا است شده ارائه نظر مورد بنای خور در و صحیح کاربری تعریف با و کالبدی و فضایی هایقابلیت

 تحقیق روش. آورد فراهم نیز را بنا از حفاظت موجبات قدیمی، بناهای به نسبت بافت ساکنین دیدگاه تغییر و جامعه نیازهای

 روش و میدانی و ایکتابخانه: هاداده گردآوری روش و تحلیلی توصیفی،: روش جهت از و کاربردی: هدف جهت از نوشتار این

 .باشدمی کیفی: تحلیل و تجزیه

   

 احیا ، ها همدانی سرای بازار قم، تاریخی، ی ابنیه مرمت و حفاظت های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

توان قبل از مدرن، میو تحلیل معماری و شهرسازی  ای نیست اما از طریق مطالعهاگرچه مقابله با روند سریع تغییرات کار ساده

ها، حفظ ها را بازنمایی و معرفی نمود. کمترین فایده این گونه تالششده فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی آنمزایای فراموش

 های بیشتر برای آیندگان است.میراث پیشینیان و فراهم نمودن حق انتخاب

هایی کامل از سبک زندگی نمونه ایرانی است،های بسیار مناسب برای بازنمایی مزایای معماری بازارهای سنتی ایران یكی از نمونه

پرنشاط و چند بعدی ایرانی که توامان پیوند عمیقی بین حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، اخالقی و خانوادگی ایجاد 

ی بسیار پرکاربرد و فعال در بازارهای سنتی سراها هستند، امروزه اغلب سراها در بازارهای سنتی دچار هاکند. یكی از انداممی

 . اندهای جدی شدهعارضه

را به عنوان یكی از ابنیه تاریخی در حال تخریب مورد مطالعه قرار دهد. « هاسرای همدانی»این پژوهش بدنبال آن است که 

دوره قاجار در قلب بازار قم و مجاورت سرای شین بنا شده است. یكی از نقاط حائز اهمیت این سرا در ها در نیمه دوم سرای همدانی

 این است که پیوندی میان بازار سنتی قم و بافت مسكونی حاشیه بازار ایجاد کرده است. 

شناخت ،  ینوشتار به بررس نیدو اشكوبه بنا شده است.ا یسراها یو با الگو یسنت یو سبک معمار وهیمورد مطالعه باش یسرا

کارهایی برای احیا و حفظ سالمت اثر و ایجاد جریان زندگی در آن نیز راهو  پرداخته یخیتار یسرا نیا ایو طرح اح یشناسبیآس

 . کندمی  رائها

 

 روش تحقیق
 ی زیرمجموعه دو شامل خود ناختش بخش. میشوند تقسیم طرح ی ارایه و شناخت اصلی بخش دو مطالعه این کلی طور به

راه حل درمان آنها  میشود که در آن ضمن شناخت کالبد و بافت اطراف، آسیب های بنا نیز شناسایی و بنا شناختبستر و  شناخت

 ، پیشنهادات مربوط به این دو موضوع و تاثیر آن بر آینده ی سرا و بازار قم بررسی شده است. روشآن شده است. و پس از  هارای

 روش و میدانی و ایکتابخانه: هاداده گردآوری روش و تحلیلی توصیفی،: روش جهت از و کاربردی: هدف جهت از اله مق این تحقیق

 .باشدمی کیفی و کمی: تحلیل و تجزیه
 

 شناخت محدوده بافت منطقه

شه ها برمی ست و همانطور که همانطور که از نق شده ا سنتی قم در مرکز بافت قدیم  واقع  سترش آید. بازار  سته گ در بخش ه

قم توضیح داده شد روند گسترش شهر به سمت جنوب غربی ست و این به آن معناست که با گذشت زمان بازار از مرکزیت شهری 

 ها در قلب بازار قرار دارد.درآمده است. سرای همدانی

صرالدین سالم شاه باتوجه به اهمیت یافتن روز افزون مذهبی، اجتماعی و در دوران نا صومه ) صادی بارگاه مطهر حضرت مع اقت

ها اهلل علیها( ، راستتته بازارنو در امتداد گستتترش بازار کهنه به طرف دروازه علیخانی شتتكل گرفت و در این هنگام ستترای همدانی

سراهای بازار بوجود آمد و شین، همراه با دیگر  سرای  سایگی  سب وتجارت درهم سبت ک این  دان درهم ای از تجار عده گویا به منا

 آید .نام گرفته است. هم اکنون این سرا به عنوان یک بنای نیمه فعال در بازار بحساب می سرای همدانی ها مكان،

په قرار دارد. و قدمت آن به دوره ها در شتتهر قم و در در بافت ستتنتی بازار نو در محله آ ر و در کوچه بانک ستتستترای همدانی

 ک طرف به بازار و از طرف دیگر توسط گذر بانک سپه به خیابان شهید دل آ ر ارتباط دارد.گردد. این سرا از یقاجار برمی
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 (1395،)ماخذ: نگارندگان جانمایی بنا در شهر و بافت مورد مطالعه  -1شكل       

 
 (1395،)ماخذ: نگارندگان تعیین حریم سرای همدانی ها  -2شكل 
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 معرفی کمی اثر

جبهه های ساخته شده همسایگی های سرا واقع در چهار طرف بنا بوده و کشیدگی و محور اصلی سرا از سمت شمال شرقی به 

نحوه نورگیری فضتتاهای روشتتن از طریق میانستترا و مهتابی تامین می شتتود و نورگیری جنوب غربی و عمود بر جهت گذر استتت. 

ا و حجره ها از طریق ارتباط با فضای روشن صورت میگیرد و نورگیری فضاهای تاریک مانند انبار فضاهای نیمه روشن مانند داالن ه

 های انتهایی از طریق ارتباط با فضای نیمه تاریک است. 

 
 (1395،)ماخذ: نگارندگان پالن و سایت پالن بنا  -3شكل 

 

 
 (1395،)ماخذ: نگارندگان نمای شرقی سرای همدانی ها  -4شكل 

 

 
 (1395،)ماخذ: نگارندگان نمای شرقی سرای همدانی ها  -5شكل 

 

 
 (1395،)ماخذ: نگارندگان نمای شرقی سرای همدانی ها  -6شكل 
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 (1395،)ماخذ: نگارندگان نمای شرقی سرای همدانی ها  -7شكل 

                
 (1395،)ماخذ: نگارندگان سلسله مراتب بنا  -9شكل         ( 1395،)ماخذ: نگارندگان دیاگرام فضایی بنا  -8شكل        

 
 (1395،نگارندگان )ماخذ: میانسراو اختالف سطح ورودی   -11شكل         ( 1395،)ماخذ: نگارندگان روابط فضایی بنا  -10شكل 

 

 رویكرد اقلیمی
همانگونه که در بررسی جهت گیری بنا های قم گفته شد دراقلیم شهرقم بهترین 

که جهت آن بین –به علت داشتن کمترین اتالفات حرارتی–فرم فرم مكعبی است

درجه جنوب شرقی قرار گیرد والبته بهترین جهت  35راستای عمود برمحورجنوب تا 

درجه انحراف ازجنوب به سمت شرق است. نحوه  25قرارگیری جهت عمود برمحور 

تا  25استقرار فضاهایی بافت تحت تأثیرساختار شبكه معابر درجهت عمود بر محور 

رای مثال امتداد کوچه بیگدلی نیز  ازاین ساختار درجه جنوب شرقی می باشد . ب 35

به بر منتج ازهمخوانی با شرایط اقلیمی دانست. غل کندکه شاید بتوان شکتبعیت می 

 م کنترل بازشوها در این جبهه هواشرقی درفصول گربادهای مزاحم شرقی وشهرهای 

مختلف است،استفاده ازالمان های معماری ایوان و نسبت بازشوها درجبهه های 

  ساختمان ها ازاین جمله می باشد .

 

 

جهت تابش خورشید و قرار گیری  -12شكل 

 (1395،)ماخذ: نگارندگان در بافت بنا
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 نگاری بناآسیب 

ناپذیر بازنده سازی بناهای تاریخی است، به طور کامل هرگاه خواسته باشیم شناخت وضع موجود بنا را که یكی از ارکان جدایی

هایی که در ها و تغییر شكلتعادلها، عدم شناسی یا پاتولوژی، قدیمی است بسیار اساسی در شناخت بیماریبه پایان ببریم، آسیب

 نهایت زندگی بنا را مختل کرده اند.
 (1395)ماخذ: نگارندگان، آسیب نگاری میانسرا -1جدول 

 

 

 

 

 موضع مورد بررسی:

 میتتتانستتتتتترا         

 

 

 

 

 

 
 

 درمان عامل مخل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

 فرسایش و پوسیدگی دیواره ها

  

و پوستیدگی ستستتگی گ

 مصالح

بت صتتتعودی و نزولی و  رطو

 عدم عایق بندی مناسب

 عایق بندی بام

  

ندود قبلی و  کار بردن آجر روی ا به 

طبله کردن اندود و جداشتتدن اجرها 

 از جداره

استتتفاده از مصتتالح با ضتتریب  فرسایش

 انبساط متفاوت

 نسراشیب بندی میا

 

 یكسان سازی کفسازی عوامل انسانی  شوره

خوردگی همراه بتتا وجود توده ترک 

حل ترک  نگ در م ید ر های ستتتف

 خوردگی

تاستتتیستتتات  عمر بنا و کیفیت پایین مصالح  ندهی  ما ستتتا

الكتریكی و لوله های ابرسانی 

جداره  ما و  ها از ن حذف آن و 

 های بنا
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 (1395)ماخذ: نگارندگان،  حجره هاآسیب نگاری -2جدول 

 

به کار بردن اندود سیمانی در قسمت 

 های تعمیرشده

به   كانیكی مربوط  فشتتتتار م

نه های  آهكی افزایش حجم دا

جاد  های ای به ترک  ) مربوط 

 شده(

پاکستتتازی آبریزگاه و انتقال 

 آن به جای اصلی

 بازسازی حوض قبلی میانسرا اختالف دما زیاد  کفسازی ناهمگون

ته ی گچ و   ریختن تزیینات نما نا های کربو مک  ن

 اهک) شوره(

 تعمیر تزیینات

ها از طریق در   جمع شدن زباله نده  نفو  آالی

پوسته و تیرگی  بافت سطحی)

 مصالح(

 حذف اندود های سیمانی

 ترمیم گچكاری حجره ها لوله و کانال کشی نامناسب  

 ایجاد ناکش در پای دیوار مرمت نادرست  

 جایگزینی مصالح قدیمی   

 جمع اوری زباله   

 بررسی:موضع مورد 

 حجره ها         
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 (1395)ماخذ: نگارندگان،  داالنآسیب نگاری -3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمان عامل مخل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

ستتستتتگی و پوستتیدگی گ فرسایش و پوسیدگی دیواره ها

 مصالح

بت صتتتعودی و نزولی و  رطو

 عدم عایق بندی مناسب

له با خارج  جمع اوری ز و  

 کردن پارچه ها

 طوبمر خشک کردن دیواره مرمت های نادرست فرسایش شوره

مانی در  ندود ستتتی کار بردن ا به 

 قسمت های تعمیرشده

استتتفاده از مصتتالح با ضتتریب  

 انبساط متفاوت

 یكسان سازی کفسازی

با وجود توده  ترک خوردگی همراه 

حل ترک  نگ در م ید ر های ستتتف

 خوردگی

به ف  كانیكی مربوط  شتتتتار م

نه های آهكی  افزایش حجم دا

 در محل ترک ها

ندهی  ما تاستتتیستتتات ستتتا

نی الكتریكی و لوله های ابرسا

 و حذف آنها از جداره ها

و پارچه های دور  جمع شتتدن زباله

 ریز

پاکستتتازی آبریزگاه و انتقال  عمر بنا و کیفیت پایین مصالح 

 آن به جای اصلی

 جایگزینی مصالح قدیمی اختالف دما زیاد  کفسازی ناهمگون

ته ی گچ و    نا های کربو مک  ن

 اهک) شوره(

 ناکش در پای دیوارایجاد 

 حذف اندود های سیمانی عوامل انسانی  

 ترمیم گچكاری حجره ها کشی نامناسبلوله و سیم   

 موضع مورد بررسی:

 داالن         
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 (1395)ماخذ: نگارندگان،  بامآسیب نگاری -4جدول 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 درمان مخل عامل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

 فرسایش و پوسیدگی دیواره ها

  

 سستگی و پوسیدگی مصالحگ

 

بت صتتتعودی و نزولی و  رطو

 عدم عایق بندی مناسب

 دیواره هاترمیم گچكاری 

 شیب بندی کف مرمت های نادرست فرسایش کفسازی ناهمگون 

به کار بردن اندود ستتتیمانی در 

 قسمت های تعمیرشده

ته ی گچ و   نا های کربو مک  ن

 اهک) شوره(

 یكسان سازی کفسازی

ترک خوردگی همراه بتتا وجود 

توده های ستتتفید رنگ در محل 

 ترک خوردگی

ندهی  عمر بنا و کیفیت پایین مصالح  ما تاستتتیستتتات ستتتا

الكتریكی و لوله های ابرسانی 

 و حذف آنها از نما و جداره 

به کار بردن آجر روی اندود قبلی 

و طبله کردن اندود و جداشتتدن 

 از جداره اجرها

به   كانیكی مربوط  فشتتتتار م

نه های آهكی  افزایش حجم دا

جاد  های ای به ترک  ) مربوط 

 شده(

های  خشتتتک کردن دیواره 

 مرطوب

 جایگزینی مصالح قدیمی اختالف دما زیاد  

 ایجاد ناکش در پای دیوار لوله و کانال کشی نامناسب  

 موضع مورد بررسی:

 بام         
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 روستایی( دستی صنایع ی )بازارچه طراحی های آلترناتیو
 دستی صنایع مرکز طرح مدت بلند اهداف

 (سازماندهی و تشكل) آنها سازمانی وضعیت بهبود طریق از صنایع تقویت و تواناسازی .1

 نگری جامع) روستایی و شهری مناطق صنایع بین روابط گسترش .2

 و دستی صنایع کننده تنظیم عامل یک از دولت نقش در تغییر .3

 برای کننده تسهیل و کننتده حمایتت عتاملی ستمت بته روستتایی کوچک

 )مردم مشارکت) صنایع

  .دستی صنایع بخش در شاغل انسانی نیروی توسعه .4

 .ها تشكل و نهادها طریق از مالی مناسب های حمایت .5

 روستایی توسعه برای ها فعالیت هماهنگی .6

 اقتصادی رشد و اشتغال ایجاد .7

 شهرها و روستاها حیات تجدید .8

 ها میراث از حفاظت .9

 مرکز صنایع دستی کلیات طرح

 پیشنهادی برای طرح احیا به شرح زیر می باشد. فضاها عملكردی

 نگهبانی: برای کنترل مخاطبین بدون دید به معابر -

میانسرا: احیای میانسرا به وسیله کاربری فضای آموزش جمعی، به جهت افزایش جذابیت برای مخاطبین کودک و نوجوان  -

 نام شده و بازدید کنندگانثبت 

 نگارخانه: فضایی برای نمایش صنایعی که جنبه ی هنری نیز دارند. -

 درمان عامل مخل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

 مصالح فرسایش و پوسیدگی 

  

 سستگی و پوسیدگی مصالحگ

 

بت صتتتعودی و نزولی و  رطو

 عدم عایق بندی مناسب

 عایق بندی بام

  

 شیب بندی کف نادرست مرمت های فرسایش اجرای نامناسب عایق بام

 یكسان سازی کفسازی عوامل انسانی  جمع شدن زباله

ها از طریق در   کفسازی ناهمگون نده  نفو  آالی

بافت سطحی) پوسته و تیرگی 

 مصالح(

 

تاستتتیستتتات  ندهی  ما ستتتا

الكتریكی و لوله های ابرسانی 

جداره  ما و  ها از ن حذف آن و 

 های بنا

 جمع اوری زباله عمر بنا و کیفیت پایین مصالح  

  اختالف دما زیاد  

استتتفاده از مصتتالح با ضتتریب   

 انبساط متفاوت

 

  لوله و کانال کشی نامناسب  

در  جهت تابش خورشید و قرار گیری بنا -13شكل

 (1395،)ماخذ: نگارندگان بافت
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استراحت مخاطبین و بازدیدکنندگان سرا و بازارچه موقت مجاور، این محل به ورودی فرعی سرا راه  چایخانه: فضایی برای -

 دا کرد.دارد و در مواقع شلوغی و برای امنیت بیشتر، میتوان آن را از سرا ج

کارگاه ها، محل اموزش هنرهایی هستند که هم اکنون جزء منابع درآمد خانوارهای اطراف قم و بانوان  هستند. اولویت  -

 ثبت نام کارگاه ها با کودکان و در درجه ی بعد با بانوان است. 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

قسمت جلوی سرا در حال حاضر نیز به حجره های کیف فروشی اختصاص دارد، این حجره ها نقش مهمی در برقراری  -

 امنیت و اتصال سرا به بازار را دارند، بنابراین محصوالت فروش آنها به محصوالت صنایع دستی تغییر می یابد.

 و بازارچه فروش صنایع دستی استفاده میشود.از زمین خالی کنار سرا نیز به عنوان مكمل سرا  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (1395،نگارندگان )ماخذ:پالن پیشنهادی طرح احیا -15شكل 
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 در بافت جهت تابش خورشید و قرار گیری بنا -14شكل 

 (1395،)ماخذ: نگارندگان
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 (1395)ماخذ: نگارندگان، جدول سوات طرح احیای پیشنهادی -5جدول 

 فرصت ها تهدیدها نقاط ضعف نقاط قوت

در بازار و  امكان  یریقرارگ

بازار  جذب گردشتتتگر و 

 .فروش

ستقبال  عدم شارکت و ا م

 یکستتبه بازار از طرح ها

 .راثیم یشنهادیپ

به قطعات  یاراضتتت کیتفك

فر بتته رو ح  هیتتکوچتتک ،

مجاز و احداث  ریغ یچاهها

ها تا باغ در روستتت نه   یخا

 .اطراف

عات و تشتتتك طال کارگروه رفع  لیوجود م

شكالت برا کوچک و خرد  عیصنا جادیا یم

 .روستاها هیدر حاش ییروستا

ارائتته انتتواع  تیتتقتتابتتلتت

 یمحصتتتوالت گردشتتتگر

نا قه بر مب نابع و  یمنط م

و  یفرهنگ یجتتا بتته هتتا

 .یخیتار

 – یعدم توستتعه اجتماع

 .مناسب منطقه فرهنگی

تن هز یشتتتیپ  نتتهیگرف

 یبتتردرآمتتد ختتانتتوارهتتا

 .ییروستا

صنا تیحما شارورز عیبخش  سازمان  یک

 ییشتتكوفا استتتان قم از یجهاد کشتتاورز

 .قم یروستاها یاقتصاد

 یژگیو رستتتوم و و آداب

 منطقتته یفرهنگ یهتتا

نا باس،  صتتت  عیشتتتامل ل

 .رهیو غ یدست

منتتاستتتتب  عیتوز عتتدم

گاه  تیجمع در ستتتكونت

 ییو روستتتا یشتتهر یها

 .منطقه

در  ینیشهرنش یزندگ نفو 

 ییروستتتتاها و شتتتهر گرا

 .روستاها

و  یو خارج یرانیمستتتافرت گردشتتتگران ا

 یگردشتتگران به عرصتته ها تیامكان هدا

 .ییروستا

ها وجود باط یمحور  یارت

صل یمهم از طرف ورود  یا

 .ها یهمدان یسرا یو فرع

 یتیریتعارضتات مد وجود

 یدر منطقه و روستتتتاها

 .قم

کاهش  افزایش نرخ تورم و 

 .قدرت خرید گردشگران

 یمحصوالت روستاها یوجود بازار بالقوه برا

 اطراف.
 

ضا وجود سب و  یف باز منا

 یمكمل در کنار محدوده 

 .شده یمعرف

 یبا چگونگ ییآشتتنا عدم

 تیتتاز ظرف یبهره بردار

 .موجود در جا به ها یها

 تیبافت جمع بیترک رییتغ

طقتته در  ن فراد م خروج ا

 .یمحل

ها عدد در  یدولت ریغ یوجود تشتتتكل  مت

به عنوان فرصتتتت عه  یبرا یمنطقه  توستتت

 .در منطقه یگردشگر

ستفاده  جادیا عدم  مراکز ا

از مشتتتتاغتل مرتبط بتا 

 یگردشتتتگر یها تیفعال

 .یرامونیپ یدر روستاها

سنت نیب از سم   یرفتن مرا

متتوجتتود در  یمتتیتتو قتتد

شهرزدگ ستاها در اثر   یرو

 .روستاها

شگر یبرنامه مل دیتأک سعه گرد شور  یتو ک

و  یمراکز مذهب یهاتیبراستتتتفاده از قابل

 .استان یارتیز

مرکز  ل ت  یهتتا تیتتفعتتا

به چند مورد  یگردشتتگر

 .محدود

 

شگر یبرنامه مل دیتأک  سعه گرد شور  یتو ک

صنا ست عیبرهنرها،  ستان و  ید و فولكلور ا

ستان  یمعرف شعرا و اهل فرهنگ ا بزرگان، 

 یعرضتته به گردشتتگران و برگزار یکه برا

 .مناسب هستند اریها بسجشنواره

و  یاطالع رستتتتان عتتدم 

ساکنان بوم در  یآموزش 

ل نتتهیزم  یهتتا تیتتفعتتا

 .یگردشگر

شگر یبرنامه مل دیتأک  سعه گرد شور  یتو ک

همراه با  یبرتوستتعه محصتتوالت گردشتتگر

نات گردشتتتگر عه امكا ناطق  یتوستتت در م
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 یستتدها و کانونها ها،اچهیدر ،یکوهستتتان

 .ییروستا

عدم اختصتتاص اعتبارات  

ناستتتب مه و  م نا عدم بر

نظام مند  یابیبازار یزیر

 راثیستتتازمان م یو علم

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ

 .یگردشگر

شگر یبرنامه مل دیتأک  سعه گرد شور  یتو ک

جا به ها و توسعه  تیفیبر ارتقاء محتوا و ک

 قیو تعم یگردشتتتگر یمناستتتبات بازرگان

مناستتتک و  ،یمذهب ،یمناستتتبات فرهنگ

سبت ها، با هدف و سعه بازارها ژهیمنا  یتو

 یبتتازارهتتا ونتتدیو دامن زدن بتته پ یمحل

 .یفرامل یو حت یمل یامنطقه ،یاستان

راهبردهای بلندمدت برای توستتتعه  دیتاک   

های استتتتان بر توستتتعه و تجهیز شتتتبكه

های استتتتان، زیربنایی متناستتتب با اولویت

توستتتعه زیربناها، تأستتتیستتتات و امكانات 

های گردشتتگری و ستتیاحتی و ایجاد قطب

 .گردشگری

 

 گیری نتیجه
 به احیا تاریخی بافتهای و بناها مطالعه و شناخت پایه بر که است معماری هنر از ای شاخه معماری، مرمت شد  کر که همانطور

 تجلی و احراز هویت لحاظ به ها بافت در موجود بناهای.انجامد می عملكردی و ساختاری کالبدی، لحاظ به تاریخی فضاهای کردن

 مرمت برای که لیترین دالی مهم از. برخوردارند زیادی اهمیت از بافت آن اجتماعی مناسبات و رفتارها و اعتقادات و باورها و فرهنگ

 صرفه بعضا بنا، معمار ی ساخت، دوره فعالیت، بنا، خود شامل ها ارزش حفظ. است موجود های ارزش حفظ شود می  کر ابنیه

 یک شاخص بناهای برای تنها مرمت. متفاوت است مختلف بناهای در مسائل این اهمیت. شود می... و ساخت جای به حفظ اقتصادی

 اجتماعی مناسبات و رفتارها و اعتقادات و باورها و تجلی فرهنگ و هویت احراز لحاظ به ها بافت در موجود بناهای بعضا. نیست دوره

 خاطره یک حفظ در را مهمی نقش توانند می احیا و مرمت در قالب آنها حفظ صورت در و برخوردارند زیادی اهمیت از بافت آن

 نقشه شد، داده قرار مطالعه سرای همدانی ها واقع در بازار قم مورد ، اهمیت آن و مرمت از کوتاهی تعریف از پس اینرو از. کنند بازی

 سپس. شد پرداخته درمان برای هایی حل راه و آنها آمدن موجود به دالیل و موجود های بررسی عارضه به سپس ، شد برداشت ها

 .شد اقدام مرکز صنایع روستایی، کارکرد در بنا این احیای هداشتن بازار، ب نگه زنده منظور به

 

 مراجع
 .1393،  تهران ران،یم، دوازده درس مرمت، انتشارات توسعه ا ،یمحب عل. ا ،یمحمد مراد[ 1]

 .1385تقی زاده ، م. مبانی نظری معماری و شهرسازی اسالمی، انتشارات راهیان،[ 2]

  .1385، محور، تهران ندیانتشارات موسسه توسعه فرآ ،یدست عیاشتغال و توسعه صنا جادیا یی،آشنایی با توسعه اقتصاد روستا. ن ،یبدر [3]

شگر یها تیبر ظرف یلیتحل،  ا ،یسبزآباد. ،میشاپورآباد یاحمد [4] سعه گرد صلنامه مطالعات مل یفرهنگ-یمذهب یتو شهر قم، ف  ،یکالن 

 .1390،  شماره دو، سال دوازدهم

 .1379 سوم، ،دفتریفرهنگ راثیسازمان م ا،یمعاونت حفظ و اح یدفتر فن ،یخیاثار تار میحر نییتع یارهایمع [5]
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