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  چكیده          

 فرهنگ و اجتماعی بنیان با, همراه کالبد و روح فیزیکی خود که است اجتماع پذیر فضای نوعی ,فیزیکی جنبه های کالبد جز به جمعی فضای

 در مهمی بسیار نقش جمعی وجود فضاهای . است جامعه فرهنگی و تاریخی میراثفضاها  این . دارد جامعه و معماری سنتی پیوندی جدا ناپذیر

 ایران شهرهای امروزه.فضا میگردد به تعلق حس, مشترک جمعی خاطره آمدن باعث بوجود حضور این. است داشته شهرها درفعال مردم  حضور

بناهای همجوار و محیط  تاثیر تحت جمعی شهری,  که فضاهای ازآنجا .است مدنی و اجتماعی  زندگی تحقق مناسب برای جمعی فضاهای فافد

گردیده  جتماع پذیرافضاهای  ایجاد به منجر در شهرها, رفته کار به کالبدی عوامل با همراه این معیار ها با مرتبط معناوکیفیت گرفته، شکل کالبدی

در عصر مدرن که  .در شکل گیری فضاهای جمعی پویا و سرزنده میباشد تاثیر گذار اجتماعیعوامل و معیارهای  تحلیل درزمینه مقاله زیر .است.

چنین فضایی برای احیای روح خاطره جمعی و برقراری روابط اجتماعی امری ضروری و بدون  لزومتعامالت اجتماعی روز به روز کمرنگ می شود 

مورد بررسی و تحلیل و مسجد تاریخی جامع انکار است.به همین منظور فضای شهری باز و جمعی میدان گاه امام در همجواری بازار ارومیه 

ای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای ، اسنادی و جمع آوری پرسش نامه توصیفی و بر -ر این پژوهش از روش تحلیلیدقرارگرفته است. 

 .استفاده شده است 

 میدان گاه امام ارومیه,اجتماعی تعامل, فضاهای باز ,فضاکالبد  ,جمعی ضایف :واژه های کلیدی
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 مقدمه       

 درحقیقت و نبوده فیزیکی و کالبدی جنبه به منحصر داشته، تعلق شهروندان عموم به که هستند هایی مکان شهری، فضاهای     

به  مختلف در ادوار و داشته شهرسازی تاریخ در دیرینه قدمتی شهری فضاهای .یابند می معنا که اوست فعالیت و انسان حضور با

 پس اما .اند گردیده خود محور حول بر یا و پیرامون در شهری بافت گیری شکل سبب و یافته حضور شهرها در گوناگون اشکال

 از دست را خویش گذشته کارکرد عمده یکباره به عمومی فضاهای شهرها، عرصه در اتومبیل حضور از پس و 91 قرن اواخر از

  . گردیدند مطرح جدیدی مفاهیم و ها چالش و داده

خود بیاندازیم متوجه میشویم که این در گذر  از شهر و در این بهبوهه ی زندگی روزمره اگر نگاهی به شهر و فضاهای جمعی شهر 

با دوستان خود قرار بگذاریم که ساعتی را در کنار جامعه ی انسانی  بخواهیمشده اند.اگر  جمعی فضاها خالی از روح و زندگی

ه فضایی ک متوجه میشویماگر چند لحظه بیاندیشیم ! هری نیاز مندیم شبگذرانیم و تعامالت اجتماعی برقرار نماییم به یک فضای 

در شهر که نیاز تعامالت اجتماعی مارا در کمال آرامش و با کمال زیبایی بصری و مکان یابی مناسب باشد به دور از رفت و آمد 

باشد.بلکه به عدم وجود شرایط مناسب برای روح  به مفهوم عدم وجود چنین فضایی در شهر نمی کمبود های مزاحم, نمیابیم! این

 کبریتی به ارضای نیاز های اجتماعی خود بپردازیم. فضایی که بتوان به دور از معماری بسته و بی روح قوطیجمعی مردمی میباشد.

 به بخشی کیفیت عمومی، تقاضای افزایش و و اطالعات ارتباطات فناوری گسترش با و پیش دهه سه حدود از که حال عین در

فضایی سرشار از امنیت خاطر برای ایجاد خاطره های  .است گردیده بدل انکارناپذیر ضرورتی به راهکار یک از شهری فضاهای

به  که پیشنهاد میشوداگر به عنوان گردشگر به شهر اصفهان سفر کنیم ات فراغت خود در میان مردم . جمعی ,برای گذراندان اوق

ر در شه لی افسوس کههده نماییم و میدان نقش جهان سری بزنیم.تا این تعامل اجتماعی پویارا به دور از حیث معمارانه فضا مشا

  مردمی نمیتوانیم معرفی کنیم. شهری به عنوان فضایهای جمعی دیگری فضا,  نیمه بازشهری  به جز چند فضای ارومیه

 شهرهای در جمعی فضاهای از مصادیقی آن دنبال به و شود می آغاز اصلی فضای جمعی و باز شهری مفاهیم به اشاره با مقالهدر این 
اجتماعی زندگی  تعامالت میدان گاه خیابان امام ارومیه نقش فضاهای جمعی را در باتحلیل تحقیق این.شود می ذکر اسالمی ایرانی

 . عوامل ملزوم جهت شکل گیری فضاهای باز جمعی توجه می نمایدمعیار ها و مورد تحلیل و بررسی قرارداده و به  شهری 
 

 آن اجتماعی ابعاد و عمومی فضای مفهوم -1

 تغییرات و تعامالت، بیرونی، روابط و مناسبات تقویت و ایجاد مکانی جهت عنوان به فرهنگی  اجتماعی دیدگاه از عمومی فضای

 (.9) تعریف میشود میشوند، جمع هم گرد متفاوت عالیق و ها با خواست مختلف هایه گرو که مکانی و اجتماعی های رویارویی

 فعالیت و مردم به عمومی، اجتماعی فضای بعد .است آن اجتماعی بعد فضاها از اینگونه مهم ابعاداز  یکی تعریف، این به توجه با

 آزاد دسترسی مفهوم دربردارنده عبارت این دیگر، به بیانی .(2)  دارد اشاره فضاها این مدیریت برداری و بهره خلق، جهت آنها

 تعریف به با توجه (.3)است اجتماعی تعامالت و های جمعی فعالیت وقوع جهت کالبدی های زمین نمودن فراهم و برای عموم

 پویا کنش مفهوم اجتماعی به تعامالت .آنهاست در اجتماعی تعامالت وقوع فضاهای عمومی، اجتماعی ابعاد از بُعد مترینمه فوق،

 وابسته گل، یان زعم به ها فعالیت از این دسته .(4)است شهر عمومی فضای در جمعی فعالیتهای بروز و یا فرد چند یا دو میان

 مانند  منفعل تعامالت و کردن و احوالپرسی سالم ، کردن صحبت همچون  فعال تعامالت شامل و در فضاست دیگران حضور به

به  چه جمعی های فعالیت بروز اصلی شرط که کرد ذکر دراینجا باید(. 5)میگردد مردم صحبتهای به گوش دادن و مردم تماشای

 های فعالیت انجام جهت که است افرادی دیگر حضور و محیطی مناسب شرایط وجود منفعل، صورت به چه و فعال صورت

 فضای یک به آن و تبدیل فضا یک در جمعی فعالیتهای بروز جهت بنابراین( . 6) اند نموده مراجعه فضا به  ضروری و اختیاری

  از مقصود .است آن، ضروری ارزیابی جهت سنجش های شاخص و معیارها از یکسری توجه به اجتماعی، تعامالت حامی عمومی
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به همین منظور به  ( .7) می آید بدست فضا و مردم میان رابطه سنجش از که است مولفه های کالنی تمامی ، اجتماعی معیارهای

نظر  مورد مشترک معیارهای مورد نیاز فضاهای جمعی اشاره میگردد. اجتماعی ابعاد تعریف جهت تعریف چند معیار اساسی

الزم به ذکر است که عدم .گردد می هویت و نظارت مشارکت و و عدالت، دسترسی سرزندگی، و جذابیت امنیت، و ایمنی :شامل

وجود هر یک از معیار های ذکر شده مجموعه ی فضای جمعی باعث عدم پویایی و در نتیجه عدم بهره مندی مردم از این چنین 

 .فضاها میگردد

 مشارکت -1-1

به همبستگی اجتماعی و (. 8)فضاهای عمومی در شهر زمینه مشارکت مردم را فراهم آورده و آنها را به هم مرتبط می سازد. 

ارتباطات متقابل چهره به چهره، تحرک فکر و اندیشه و اهمیت زیباشناختی فضاهای شهری تاکید دارد و ارتباطات یک جانبه و 

فی می کند. بر این اساس توجه بیش از حد به فضاهای خصوصی را نفی می کند، زیرا در این خودمحوری های سودجویانه را ن

شهر نشین هرچه بیشتر از گذشته منزوی و زندگی جمعی در  انسانادیده گرفته می شود و نهایتا نحالت ارزش های اجتماعی  

الیت های عمومی را به فرد می دهد، آنها را از فضای عمومی در شهرها اجازه حرکت و فع (.1)فضاهای شهری کم رنگ می شود

را فراهم می سازد. در مقابل با تسلط  "زمینه مشارکت مردم"محدوده فضای خصوصی بیرون کشیده، با هم مرتبط می سازد و 

 ،به طور کلی.فضای خصوصی ارزش های اجتماعی نادیده گرفته می شود و انسان شهری را به زندگی خصوصی مشغول می سازد 

فعالیت ها، پایه و اساس ایجاد یک فضا هستند، اینکه افراد کاری جهت انجام دادن داشته باشند، خود دلیلی جهت حضورشان در 

 .(91)فضا می شود. وجود فعالیت های زیاد در یک فضا باعث می شود افراد فرصت شانس های زیادی جهت مشارکت داشته باشند 

 سرزندگی شهری -1-2

ابزار  را به عنوان "سرزندگی"بیشتر از سرمایه ها، استعدادها،خالقیت ها و توجه جامعه بین المللی  طراحان جهت کسب سهم

تلقی می کنند. امروزه توجه صرف به جنبه کمی طراحی و برنامه ریزی  شهریموثری جهت ارتقای توان رقابتی فضاها در عرصه 

فضا و نگاه تک بعدی به آن، سبب کاهش کیفیت اغلب فضاهای عمومی شده است. فضاهای عمومی با میزان جذابیت خود و اثر 

را با  جمعیفضای  "لنارد" (. 99گذاری بر ذهن انسان می توانند شادابی و سرزندگی در شهرها و محالت آن را تامین کنند )

 شرایط ذیل سرزنده می داند:

 . عرصه عمومی فعالیت ها، جشن ها و فستیوال های بسیاری را به وجود آورد و همه شهروندان را در کنار هم جمع کند.9

 . همه شهروندان به هم اعتماد داشته باشند و برای یکدیگر ارزش قایل شوند.2

 شود. . باعث گفتگو میان شهروندان3

 . چند عملکردی باشد، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... همانند آگورا یونان باستان.4
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ی می شود توجه به این ویژگی است که ما آنچه باعث پیوند سرزندگی فضای جمعا (. 92مالحظات زیبا شناسانه داشته باشد ) -5

تمامی شهروندان به ویژه برای کودکان و نوجوانان ضروری است. فضای عمومی سرزنده مکانی برای یادگیری باشد. امری که برای 

فضای جمعی، چارچوب شهر را به عنوان فضایی مشخص می کند که زندگی در آن جریان دارد و نشانه محرز شناسنامه فردی و 

 اشتراکی است. 

 هویت بخشی -1-3

نبال ابزاری می گردد که خود را به واسطه آن تبیین گفته می شود انسان تنها پدیده ای است که دغدغه هویت دارد و همواره به د

هنرهای بومی و صنایع دستی و شاخص های هنری با عرضه خود در فضاهای عمومی بستری برای عرضه این فعالیت ها  .کند 

ای هنری و آماده می کنند تا شهر از این خالقیت ها استفاده کرده و هویت مند شود. توجه به این فعالیت های بومی و شاخص ه

صنایع دستی ناشی از خالقیت های ساکنین شهر در فضاهای عمومی می تواند گردشگران را به خود جلب کرده و باعث هویت 

این پدیده را به خوبی در شهر اصفهان میتوانیم مشاهده کنیم که خالقان صنایع دستی و شاخص های ( 93)دهی به شهر شود. 

 و زنده سازی فضاهای جمعی می شود.ن نقش جهان اصفهان چگونه باعث هویت دهی به شهر هنری در فضای عمومی بازار و میدا

 جذابیت -1-4

فضاهای عمومی در شهر و نواحی مسکونی چنانچه دارای جذابیت باشند میتوانند به عنوان دعوت کننده مردم و فعالیت ها را از 

با توجه به انبوه مردمی شناخت که در فضای عمومی آن محیط خصوصی به محیط عمومی بکشانند. جذابیت یک شهر را می توان 

بسیار ساده فعالیت های بیرونی در فضاهای عمومی را در سه گروه  "یان گل"گرد می آیند و وقت خودشان را در آنجا می گذرانند. 

های انتخابی  طبقه بندی کرده که هر یک نیازمند خصوصیات متفاوتی در محیط مصنوع است: فعالیت های ضروری، فعالیت

. فعالیت انتخابی مجموعه پیرامون به وقوع می پیوندند. این گونه فعالیت ها نسبت به ( 94)فراغت شهری( و فعالیت اجتماعی )

کیفیت حساس اند و تنها در شرایطی رخ می دهند که کیفیت محیطی مطلوب باشد. ویژگی بارز فضای عمومی خوب وجود فعالیت 

. کاربران چنین فضاهایی آنها را جذابیت ها در فضای عمومی می تواند از طریق چنین مواردی ایجاد های انتخابی بسیار است

امنیت و دسترسی آسان برگزاری جشن ها,تنوع ,ایمنی,ساعته،  24شودزیبایی بصری، استقرار کاربری هایی با فعالیت های 

ه مردم شهر از فضاهای عمومی برای گذران اوقات فراغت (یک فضای عمومی بی نظیر و جذاب را می توان از میزان استفاد95)

 شناخت.

 اجتماعی تعامل نمود جمعی فضای -2

مکانی  در را فعالیتی انسانی گروه که آن محض به ولی کند نمی مطرح را خاصی ویژگی هیچ تنهایی ،به خویش مادی مفهوم در فضا

 شهری فضای.( 96) شود می انسانی رفتارهای وقوع برای بستری فضا پس این از .شود می پدیدار فضا نمادین معنای ، کند آغاز

 مکان. شهر است فضای ساخت عناصر ترین مهم از جمعی فضاهای.شود می شامل را فضا های جنبه که است وگسترده مفهومی عام

 وندان شهر مراسمی و کارکردی های فعالیت اصلی دهدوبستر می روی آن در شهروندان میان ارتباطات و (ها کنش بیشترین که هایی
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 را آنها مهمترین که دارد، شهر در متنوعی کارکردهای جمعی این،فضاهای بنابر( 97) .نماید می را ایجاد

 (98: )برشمرد زیر صورت به توان می
شهروندان اجتماع و گردهمایی برای محلی. 

پایدار توسعه به دستیابی مسیر در شهروندان اجتماعی نقش تقویت. 

ها نمایشگاه و ها ها،آیین جشن برگزاری برای فضا از استفاده. 

شهروندان میان در مکان حس و هویت تقویت. 

می رسد. عمومی انسجام به که جمعی خاطره ایجاد 

 

 اسالم از بعد ایران شهرهای در جمعی فضای -3

 با همراه الگوها این با مرتبط معناوکیفیت گرفته، شکل اسالم الگوهای و ها آموزه تاثیر تحت اسالم، از پس ایران شهرهای فضاهای
 از بعد شهرهای ایران.گردید فضاها این در مردم حضور افزایش و جمعی فضاهای ایجاد به منجر شهرها در رفته کار به عوامل کالبدی

 مطرح را خود عالیق و ،نظرات،عقاید ها نگرش بپردازندو مشارکت به بتوانند افراد که پویاست ای جامعه .پویا هستند ،شهرهایی اسالم

 جمع هم وگرد واداشته سکون و مکث به را افراد که است فضاهایی نیازمند هایی فعالیت چنین .دهند قرار تقابل و تعامل مورد و کرده

 ( .91)یابند دست اجتماعی همبستگی به ))رو در رو و به چهره چهره روابط((و گفتگو از طریق بتوانند تا کرده

  اسالمی ایرانی شهر در جمعی فضای از مصادیقی -4

 آن ساخت که.است بوده مدینه ایده پایه بر اسالم، از بعد ایران در شهراسالمی گیری شکل ابتدایی ساختار:  محله مرکز -4-1   

 گیری شکل اولیه هایهسته  که است هایی محله مرکز و مجزا محالت دارای شهر اساس این بر و بوده ای محله بندی تقسیم براساس
 دو صورت به وشکلی کالبدی نظر از مراکز این .داشت وجود محله مرکز یک، متوسط و بزرگ های محله از یک هر در .شهر هستند

 .تر بودند عریض اجتماعی و تجاری فضاهای استقرار محل در دیگر گذرهای از کمی که گذر یا راسته صورت به داشتند نخست وجود

و  داشتند قرار محله اصلی راه کنار در یا راه چند تقاطع محل در اغلب ها میدانچه این .بود میدانچه صورت به محله مرکز دوم نوع

 ،آب مسجد،حمام همچنین.داشت قرار محله اهالی هفتگی و روزانه ضروری کاالهای عرضه برای دکان آنها تعدادی از برخی درپیرامون

 انسانی های نیاز بین برخورد در درمحله (21) .شد می ساخته میدان همین کنار در محله عمومی ( -فضاهای از دیگر بعضی و انبار

 انسان و رفته باال شهر از مکانی قسمتی ارزش شود می موجب آب به ،نیاز تقدس به نیاز. شود می مشاهده ها فضا از انواعی وجود لزوم

 جمعی فضای و مملو شده افراد حضور از فضا بعدی گام در .بیفزاید آن به را خود تکمیلی های ،گزینه فضا این به پرداختن در نیازمند

 .گیرد می شکل انسانی ارتباط خصوصیت با

 واحد معنویتی تحت تعلق سازی ،همسان انسجام آنها طریق از که هستند نمادینی های نمایش جمعی های آیین :كیهت-4-2   
 و آوری یاد که بوده واحد آن در کننده شرکت عموم هدف که است جمعی های مراسم از نوعی آیینی های مراسم . شود می تقویت

 تمامی در.یابد می کارکرد آیین برگزاری در که است فضایی ترین مهم منفرد عنصر یک عنوان تکیه به.نمادهاست داشتن نگه زنده

 ،پیوستن مردم فردی های حرکت با آیینی و جمعی های مراسم (.29).شود انجام می تعزیه آنها از برخی در و نشسته عزاداری تکایا

 گروه ی تشکیل برای مختلف نقاط از مختلف های گروه نهایت در و شود می آغاز گردد می گروه تشکیل به منجر که دیگر افراد به آنها
  واحد
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 تعامل افزایش بر ،عالوه جمعی عرصه عنوان به تکایا . .پیوندند می به یکدیگر جمعی مراسم نهایی هدف برپایی جهت نقطه یک در

 .است داشته فضا مخاطبان برای خاطره مکان گیری وشکل مکان حس تقویت در را مهمی ،نقش اجتماعی

 اجتماعی های فعالیت و فضاها ،کانون آن در اقتصادی های فعالیت مرکزیت بر عالوه ،بازار اسالم از بعد ایران در  :بازار-4-3   
که  رفتارهاست از ای پیوسته هم به مجموعه شامل معموال پذیرد، می صورت بازار در که اجتماعی های فعالیت. بود فرهنگی و ،مذهبی

 طریق از را هایی مکان و فضاها رفتار آن طی در یا و پذیرد می صورت خاص های ویژگی با بازار از مشخصی فضاهای در و مردم توسط
 دوره با مقارن یا و فصلی صورت به یا و روزمره زندگی در است ممکن ها فعالیت این که .شود می طی بازار پیکره در مسیرهای ثابت

 گروهی همبستگی و تقویت بنیادی کارکرد تواند می واقعیت در جمعی رفتارهای این .گیرد می صورت رویدادی خاص یا و تاریخی ای

 .(22)گردد درجامعه اضطراب و تنش کاهش موجب نتیجه در و کنند کم جامعه گروهی و ساختار فردی رفتار ادغام به و دهد انجام را

 که بوده فضاهایی بازارها در ...و ها خانه قهوه حمام، تکیه، مسجد، ها، ها وچهارسوق تیمچه سراها، بازار میدان،راسته و بازار چهارسوق

 ... و ها آیین و ها مراسم ،برگزاری آیی هم گرد ،در اقتصادی برنقش عالوه بازار تا شده باعث و نموده فراهم را اجتماعی فعالیت زمینه

 .کند نقش ایفای شهر در جمعی فضای ایجاد

 

 ارومیه و مسجدتاریخی جامع ارومیه تاریخی بررسی نمونه موردی میدان گاه امام همجوار بازار -5

 میدان گاه امام -5-1

 شده اطالق هکتار 21 بر بالغ مساحت با ای محدوده به  خمینی امام میدان شرق اراضی  اصطالحاً حاضر طرح خدمات شرح در

 تخریب که است آن واقعیت .است شده محدود منتظری شهید و باکری شهید بعثت، خمینی، امام چهار محور توسط که است

تا  آورد فراهم را فرصتی ارومیه، شهر سطح در محدوده مرکزی موقعیت با در تلفیق تحمیلی جنگ های بمباران از ناشی

 خود از را ارومیه فردای  در شهری هویت طراحی که برآیند شهری کانونی تعریف صدد در ملی و محلی نهادهای و مسئولین

 زمینه بازار در شرق اراضی ارومیه شهر تاریخی بافت از بخشی  مشکالتی با که پروژه انجامید تعریف به خود این .نماید متأثر

در کنار فضاهایی با کاربری مذهبی ) (. 23) است کشیده شده درازا به امروز به تا آن اجرای روند و شده مواجهه پذیری تحقق

مسجد جامع ( و تجاری )بازارها و مغازه ها( فضای عمومی و جمعی الزم است که در این مکان مردم به استراحت، گفتگو و تعامل 

 ر میوه و تره بار باعث تاکید بر لزوم این فضای عمومی شده است. بپردازند. وجود مسجد اعظم به عنوان کاربری مذهبی فعال و بازا

اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است.اما با وجود این  هجری شمسی 88در سال  در میان این اهداف پروژه میدان گاه امام

دور از حیات جمعی بوده که همان طور فضای شهری به این ,ناتمامی و با وجود این همجواری قوی به عنوان بافت تاریخی و سنتی 

که اشاره شد این فضای جمعی نیاز مند امنیت ، حس آرامش، حس تعلق به فضا ،مشارکت جمعی ،فضاهای 

 ؛همجواریبه همین منظور با وجود دسترسی اسان به پایانه حمل و نقل شهری  رفاهی،خدماتی،جذابیت سرزندگی شهری می باشد

 این فضا خالی از روح اجتماعی میباشد. ز تاریخی شهر, به قطب اقتصادی شهر و مرک
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 )ماخذ: نگارنده(  : میدانگاه امام 1تصویر

 

 میدان گاه امام همجوار تاریخیمعرفی بناهای  -5-2   
 ارومیه تاریخیبازار -5-1-1  

بین بافت قدیمی مرکز تجاری اجتماعی شهر بازار قدیمی ارومیه که در زمان قبل از نفوذ زندگی ماشینی مرکز ثقل داد و ستد و در 

محسوب می شده، دارای اهمیت ویژه ای بوده، این بافت در گوشه جنوب شرقی شهر قرار داشته و توسط دروازه های قدیمی که در 

آن  مجاورت آن بوده محصور می شده. در حال حاضر با توسعه و نوسازی شهر، هسته مرکز بازار شامل قسمتهای تجاری و مذهبی

باقیمانده است. وجود تیمچه ها ، سراها، مسجد ، حمامها تماماً دال بر آبادانی و تحرک این بخش از شهر در زمانی نه چندان دور 

 (24).می باشد

با دخل و تصرفاتی که براثر انقالب صنعتی و زندگی مدرن در کالبد شهر ارومیه بوجود آمده، قسمتهای زیادی از بافت قدیمی 

خش تجاری شهر منهدم و یا اتصال آنها از هم گسیخته شده، به طوریکه در حال حاضر قسمت کوچکی از بافت قدیمی مخصوصاً ب

بازار با حد فاصل دو خیابان و میدان نوساز در شمال شرقی شهر قرار گرفته و یکی از حمامهای قدیمی در قسمت دیگر شهر، در 

در بین خیابانهای عسگرآبادی، امام، مهاباد و اقبال محصور می باشد. قدمت این  حال حاضر بخش عمده و سالم بازار قدیمی ارومیه

 (25).در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است 9631به شماره  22/13/9362بنا به دوره صفویه می رسد که در تاریخ 

 

 

    )ماخذ :نگارنده(: بازار ارومیه )ورودی راسته لبنیات فروشان( 2تصویر

 



International Conference on Civil Engineering 
Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 

 

بازار قدیمی شهر ارومیه در مجموعه بافت قدیمی و در گوشه جنوب شرقی شهر قرار دارد. این بازار همراه با تغییر شیوه زندگی، 

دستخوش تغییرات زیادی شده است. قدیمی ترین بخش های باقی مانده آن به دوره صفویه به بعد تعلق دارد؛ به ویژه حمام های 

قاجاریه است. در بازار ارومیه هر راسته و بخشی، از سبک و شکل خاص دوره خود پیروی کرده است. آن که متعلق به دوره زندیه و 

بقایای به جای مانده، نمایانگر ذوق معماری دوره های مختلف است. علی رغم تنوع شکل طاق ها، چشمه و گنبدها مجموعه بازار از 

 ( 26).شیکاری، گچبری و سنگ کاری در آن دیده نمی شودسادگی ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر هیچ نوع کا

 سجد جامع ارومیهم-5-1-2   

این بنا در وسط بازار شهر ارومیه واقع است و یکی ازقدیمی ترین و ارزشمند ترین مساجد تاریخی شمال غرب ایران محسوب می 

 -شبستان گنبددار -زمان دراطراف هسته اولیه بناشود . مجموعه بنای کنونی مسجد با بخش های مختلف قدیمی و جدید، به مرور 

ساخته شده است که با توجه به مدارک و شواهد به نظر می رسد که بنای اولیه آن مربوط به دوره سلجوقی باشد. البته با توجه به 

ه اند که مسجد نقشه چهار طاقی این شبستان و ورودی های که درجهات مختلف آن وجود داشته، بعضی ازمحققین بر این عقید

 یکی -ق. -ه676 –برروی بقایای آتشکده ای ازدوره ساسانی ساخته شده است . عده ای نیز تاریخ بنای مسجد را با تاریخ محراب 

 نظر هب باشد، ترازمحراب قدیمی باید نیز بنا خود و شده بنا تری قدیمی محراب برروی حاضر محراب اینکه به توجه با اما دانند؛ می

لجوقی معقول تر باشد . در دوره های مختلف، بنای این مسجد تعمیر و بازسازی شده یا الحاقاتی بدان س دوره تاریخ که رسد می

. ق، به دستور رضاقلی خان بیگلربیگی افشار و حاکم ارومیه، تعمیرا تی دراین مسجد به -ه998صورت گرفته است . ازجمله درسال 

شبستان گنبددار مربع شکلی است که در اصل ازسه طرف ورودی هایی داشته که دردوره  عمل آمد . هسته اولیه و قدیمی مسجد،

 (27)ت.به ثبت تاریخی رسیده اس 234ماره بعد، محوطه های ستونداری به آن الحاق گردیده است . این بنا به ش

 

 )ماخذ: نگارنده(: مسجد تاریخی جامع ارومیه )دید از میدانگاه( 3تصویر

 
 

 (28)کالبدی و محیطیتحلیل های  -5-2

 فرهنگیعامل  -5-2-1  
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در بین این افراد مسیحی)اشوری و ارمنی( و یهود و  اقلیت های مذهبی دیگر( هستند وشیعهمسلمان)سنی و  فضااکثر کاربران این 

با شاخصیت مذهبی فرهنگی تاریخی خود با قدمت اعظم  جامع ومسجد است.ترکی کاربران زرتشت نیز وجود دارد. زبان غالب 

 سال, خود باعث ایجاد مکانی برای تجمع مذهبی و فرهنگی برای تمام اقشار جامعه می باشد.  911چند بیش از 

 سرزندگی محیط  -5-2-2 

محوطه سبب کاهش تراکم افراد شده، ببشتر کاربران مسن می باشند که این موضوع باعث کاهش مزاحمت و  مساحت بزرگی

اهش ک این مکان به دلیل عدم سرزندگی الزم بادرنتیجه افزایش امنیت شده است. ولی به گفته برخی از اهالی در ساعات اولیه روز 

دم رسیدگی به فضاهای مخروبه همجوار این مکان به یک محیط بی امنیت مواجه می شوند.همچنین به دلیل عامنیت در این فضا 

 تبدیل شده است.

 آسایش اقلیمی-5-2-3  

دم باعث عآالچیق و......   و سایباندرختان بلند و در فضا مانند کنترل کننده  طبیعی خورشید و عدم وجود عواملمستقیم  تابش

همچنین عدم توجه به جهت وزش باد در طراحی اقلیمی و نبود المان  .شده است. کاربرانوجود مکانی مطلوب از نظر اقلیمی برای 

که همه موارد باعث  و یا درخت برای جلوگیری از وزش باد به سمت محوطه، فضا را در معرض بادهای نامطلوب قرار داده است.

 .خالی گشتن از کاربر در ساعات روز می شود

 

 )ماخذ : نگارنده(ارومیه  جامعمیدانگاه و مسجد  4تصویر :

 مشارکت شهروندان در حفظ و توسعه فضا -5-2-4   

اعتراض میکنند و مانع از از بین بردن زیبایی محوطه  دلیل داشتن حس تعلق به فضا؛ مردم به ,زباله  ه شدندر صورت ریخت

 به دلیل عدم رعایت فروشندگان میوه و تره بار از بهداشت مناسب برخوردار  میدان گاهبر فرعی امتاسفانه بهداشت مع میشوند.
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و فضاهای اطراف و مرکزی فروش کاال و مذهبی بناها باید مسئولین فضا نیست و برای حل این مشکل به علت اهمیت ویژه ی این 

 از خود نشان دهند. ضاو رسیدگی دائم به نظافت ف شهرداری اهتمام ویژه ای برای تعبیه جایگاه زباله

 تعلق پذیری -5-2-5  

 در محوطه به دلیل وجود ترافیک و تصادفات جزئی، افراد مانع از وقوع دعوا و در نتیجه ترافیک میشوند. مشکلدر صورت وقوع 

همچنین در صورت ایجاد مزاحمت برای افراد حاضر در مجموعه و اطراف ان )به خصوص زنان و کودکان(، به دلیل وجود حس 

 تعلق به فضا, از ایجاد مزاحمت جلوگیری میکنند.

 وجود مناظر زیبا از منظر کالبدی و طراحی -5-2-6   

احی و ویژگی های زیبایی شناسی آن و همچنین طراحی جز به وجود بازار سنتی شهر ارومیه در سمت شمال غرب و توجه به طر

همچنین در سمت شمال  جز عناصر در آن و از طرف دیگر تردد افراد باعث ایجاد منظره ای زیبا از طرف محوطه به بازار شده است.

کرده است. و  بر پای زیبا شرق مجموعه مسجد جامع ارومیه وجود دارد که دارای گنبدی زیبا، قدیمی و خوش ترکیب، که منظره ا

نیز مجتمع تجاری نارون واقع در شمال شرق محوطه که در سال های اخیر احداث شده است دارای طراحی جزییات بنا و 

با کل مجموعه موجب  )الهام گرفته از خانه های قدیمی دوره قاجار شهر ارمیه( هماهنگی کالبد بنا به خصوص سقف های شیبدار

شرقی محوطه پارکینگ  طبقاتی  که به حد ساخت و ساز ارتفاع غیر قانونی سمت آن می شود. در جنوب  معطوف شدن دید به

 رسیده و در سمت جنوب مجموعه وجود خرابه ها دید و منظر نامناسبی ایجاد کرده است.

 

 دید از میدان گاه به مخروبه های اطراف مجموعه )ماخذ: نگارنده(: 5تصویر
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 (21)طراحی عام ضوابط تبیین  -5-3

 محدوده این در شهری باز فضاهای طراحی منظور به گفته پیش معیار های از پایه بر که طراحی عام ضوابط پیشنهادی مجموعه

 قالب در ادامه در کند، می حرکت شده ارائه تحقق اصول هدف با نهایت در و اند، درآمده گرافیکی صورت به و گردیده تدوین

 .میگردند ارائه توضیحات و پیشنهادات

 
 منظر و دید تقویت و توجه

 بناهای وسیله به شده ایجاد

 یاد به و تاریخی شاخص

 ماندنی

 و باستانی آثار از حفاظت

 و محدوده تاریخی بناهای

 از استفاده با آنها بر تأکید

 هنگام شب در نورپردازی

 و بناها مناسب نورپردازی

 ایجاد منظور به فضاها

 سرزنده و جذاب های چهر

 شب طول در

 معرفی برای محیطی ایجاد

  شهر تاریخ

 های کنج ایجاد از پرهیز

 مخفی و تاریک

 
 مواقع برخی در و  کاهش

 ها، خودرو تردد  کامل حذف

 و کاربری با که جایی تا

 و اهاضف محیطی کیفیت

 باشد سازگار ها خیابان

 

 اقامتی کاربری تلفیق

 تجاری های کاربریو

 استقرار فضاهای ایجاد

 و گردشگران راهنمایان

 راهنما اقالم توزیع

 و ها نت کافی طراحی

 رسانی اطالع های کیوسک

 دسترسی تجهیزات تأمین و

 اینترنت به

 سیم بی 

 

 برای هایی فرصت ایجاد

 هنری آثار با طرح تلفیق

 ((11)منبع: )طراحی ضوابط از برخی تصویری بیان 1. شكل

 

 (31)شهر  تاریخی مرکز در جمعی باز فضاهای طراحی اصول  عام ضوابط -5-4  
 و فراملی ملی و گردشگری محلی تقویت جریان شهر و از یتصویر بهبود -1  

 المللی بین های شبینی مرکز همایشپی -  

 های تجاری با کاربری اقامتی هتل تلفیق کاربری  -

 بناها صرفاً مرمت نه نو، و های و فعالیت فضاها ایجادو درونی میدان کردن هستة فعال  -

 ارائه خدمات گردشگری مناسب به منظور طراحی فضاهایی  -

 اطالعات و ارائه پیشینه برای معرفی فضایی عنوان به موزه شهر ایجاد  -

 به اطالعات و دسترسی رسانی اطالع 2-

 اقالم راهنما و توزیع فضاهای استقرار راهنمایان گردشگران ایجاد -

 ایجاد امکان منظور سیم، به به اینترنت بدون تجهیزات دسترسی و تأمین رسانی های اطالع و کیوسک ها نت طراحی کافی  -

 اینترنت به شبکه گردشگران کنندگان و دسترسی مراجعه
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 رسانی طالعا تابلوهای ها و نشانه یابی مناسب و مکان تأمین -

 محلی در مقیاس کارایی 3-

 با نیازهای معلوالن فضاهای شهری، هماهنگطراحی  استانداردهای جهانی - 

 آنها از بینی نگهداری مناسب پیش شهری و و مبلمان ها بدنه و در کف محیط سازگار با از مصالح استفاده -

 اصلی یا کاربرِ بردار در جایگاه بهره جامعه محلی منظور استفاده بناهای پیرامونی، به شهری و طراحی فضای - 
 معنا و خواناییهویتی،  تداوم 4-

 هنگام در شب از نورپردازی مناسب با استفاده آنها، بر و تأکید تاریخی محدوده و بناهای باستانی از آثار حفاظت - 

 ماندنی به یاد و وسیله بناهای شاخص تاریخی به ایجاد شده و منظر دید و تقویت توجه -

 آثار هنری با تلفیق طرح هایی برای ایجاد فرصت -

 و هنری های مذهبی، فرهنگی و آیین برگزاری مراسم -

 طراحی یادمانی در از عناصر استفاده - 

 و بناهای تاریخی ها در محوطه تاریخی موجود از مبلمان ا استفادهب و الگوهای تاریخی با سبک شهری مطابق طراحی مبلمان  -

 بناها و های فضاها تعریف ورودی  -

 ها برخی نشانه با فضاها، همراه طو مرتب توالی معقول ایجاد  -

 خوشایند و داشتنی جذاب، دوست نقاط طراحی  -

 میدان و مرکز مرکزی دقیق نقاط و تعریف روشن  -

 نماهای هماهنگ و ایجاد بافت، رنگ و و تناسب و شکل نظر ها از روزنه و ضربانگ پیوستگی خطوط به توجه  -

 طلوبم کلی صورت به و تناسب، دارای مقیاس موجود و نماهایصورت هماهنگ  جدید به نماهای طراحی  -

 حسی و غنای سرزندگی 5-

 رستوران  کافه با کارایی ایجاد فضاهایی به منظور نشینی طبقات، و عقب ها از بالکن امکان استفاده توجه به با طراحی نماها  -

 شب در طول سرزنده وجذاب  ای ایجاد چهره منظور و فضاها، به بناها نورپردازی مناسب  -

 هفته تعطیالت آخر حتی در فروش، خرید و و ساعات طوالنی باز در فضای و نوشیدن غذا خوردن دارک امکانت - 

 در طراحی آب عنصر از استفاده  -

 فصول سالهای مختلف  در زمان ها گوناگون فعالیت گیری انواع مکانی برای شکل و ایجاد چندمنظوره محدوده طراحی  -

 های گوناگونی مکان اطالعات و ها، منابع به فعالیت در دسترسی تنوع انتخاب و قدرت سازی فراهم  -

 شبانه و های روزانه و مؤسسات عمومی، فعالیت های تجاری خصوصی ها ساختمان کاربری ادغام  - 

 خودروها کامل تردد مواقع حذف برخی در و کاهش - 

 و فوالد سنگ چوب، آجر، از ساخته شده از طاقگان با استفاده مقیاس انسانی، و القای پسند های پیاده ایجاد محیط به کمک - 

 پیاده مسیر عابران فعال در های و بدنه های جذاب ویترین طراحی  -

 امنیت و ایمنی 6-

 شب طول در مناسب و کافی روشنایی تأمین - 

 تعطیل روزهای و شب ساعات در شهری فضای کارکردی و کالبدی سیمای تقویت و ساعته 24 کاربری تعدادی یابی نامک  -

 .نباشد شدنی ادراک عابران برای که نحوی به کف، در اندک و ناگهانی های سطح اختالف از پرهیز  -

 پیاده محور با سواره های تقاطع سازی مناسب و سواره، محور به پیاده فضای ایمن دسترسی - 

 نشانی آتش اتومبیل و آمبوالنس اضطراری حرکت مسیر طراحی  - 
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 (جمعی انتقال خاطرات و ثبت)انگیزی نقش انگیزی و خاطره -7

 ها جشن و ها کارناوال و تاریخی وقایع یادبود و مختلف مراسم نمادین برگزاری برای الزم فضاهایایجاد  -

 نهای الما و عناصر نمادین بازآفرینی زمانه روح از برخاسته نیازهای با تطبیقدر  پهلوی و قاجار صفوی  معماری سبک از استفاده -

 محدوده تاریخی پیشینه در موجود

  میدان فضای از استفاده با قدیمی و جدید آثار ترکیب و هنری آثار نمایش برای مناسب فضای تخصیص -

  شهر تاریخ معرفی برای محیطی ایجاد -

 مانند نقل و فرش وعرقیات و ....... محدوده تاریخچه با مرتبط های یادگاری و سوغات دستی، صنایع فروش های غرفه پیش بینی -

 .شهروندان اجتماع و گردهمایی برای جمعی محلی فضای کارکردهای به فضاها دستیابی این مردم در حضور افزایش -

 .توسعه پایدار به دستیابی مسیر در شهروندان اجتماعی نقش تقویت -

 

 گیری نتیجه
 و های جمعیمستلزم وجود فضا  ,پاسخگویی به نیاز های اجتماعی انسان و تامین فرصتهای الزم در زمینه کسب تجارب اجتماعی 

یم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب می شود.از اینرو ظظرفیتی عجمعی  است و فضایدر شهر ه باز

نیاز مبرم فضاهای جمعی را بدیهی می با توجه با این ظرفیت عظیم از یکسو و تاکید بر بعد اجتماعی انسان و فضا از دیگر سو 

, مستلزم فضاهای شاد پویا سرزنده امین جذاب می فرایند اجتماع پذیر ی و ارتقا حیات جمعی درون فضاهای عمودر نتیجه  سازد.

بیش از هر زمان دیگر باید مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهری قرار گرفته و مردم نیز مشتاقانه به .که این مسئله باشدمی 

امل کالبدی حضور و مشارکت در چنین فضاهایی پاسخ مثبت میدهند.لذا در درجه اول جهت فعال سازی فضاهای جمعی به عو

اشاره شده در باال می بایست توجه نمود و همت گمارده شود.باشد روزی فضاهای جمعی شهر های ایران, پویایی و سرزندگی خود 

 دست یابند.را 
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