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  چكیده

ن بندی شهری بوده، به طوری که بازار در ایران همواره از ارکان مهم و تاثیر گذار و جزء الینفك در شکل گیری استخوا

مردم عالوه بر تامین نیازها و اجناس دلخواه خود، با دیگران در تعامالت اجتماعی و فرهنگی سهیم می باشند. توجه و 

عنایت به عوامل مهم در طراحی و ساخت مراکز خرید سنتی که دربرگیرنده عناصر معماری، اقلیمی، اجتماعی بوده، 

ستانه و ملموس با احساسات درونی مردم می باشد. با شروع انقالب صنعتی و تاثیرات چشمگیر آن باعث ایجاد فضایی دو

در  بر طراحی فضاهای شهری، خصوصیات و ویژگی های بازار نیز همچون دیگر فضاهای شهری دگرگون شده است.

یست و این نوع طراحی بین المللی طراحی مراکز تجاری امروزی دیگر خبری از  توجه به زندگی، مقیاس و معیار انسانی ن

و جهانی توجه خود را بیشتر به سرعت در کارکرد یا به اصطالح ماشینی شدن نموده است. در این زمینه، مقصود مقاله 

حاضر مقایسه تعامل اجتماعی در مراکز تجاری امروز و بازار های سنتی از جنبه مردم واری در طراحی و دسترسی های 

اسنادی و مطالعات میدانی بازار اسالمی کرمانشاه به عنوان یك مرکز خرید سنتی فعال  -یسه تحلیلیفضایی با روش مقا

و مرکز خرید دبیر اعظم کرمانشاه به عنوان یك مرکز تجاری مدرن جهت مشخص شدن نکات مثبت در طراحی مراکز 

و ارتقا تعامل اجتماعی در مراکز خرید  سنتی و درنظر گرفتن این عوامل در طراحی مراکز خرید امروزی به منظور احیا

 امروزی می باشد.

 
 

 ، مراکز تجاری، تعامل اجتماعی، بازار اسالمی کرمانشاه، مرکز خرید دبیر اعظمسنتی بازار کلیدی: هایواژه
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 مقدمه-1
 بیان مسئله-1-1

ق به تولید محصول بیشتر از نیاز از همان هنگام که انسان موف چندهزار ساله در تمدن ایران و جهان دارد. قدمتبازار 

خود شد و به فکر مبادله آن با  تولیدات و محصوالت مورد نیاز خود افتاد مراحل شکل گیری بازار )هرچند به طور اتفاقی( آغاز 

در  از تکثیر یك سازه طاق و تویزه بازار به عنوان عنصر سازمان دهنده معماری شهر در ایران. (1331، محمدیو  )مالزاده شد

امتدادی طولی شکل گرفته است. خالقیت معماران در استفاده از یك سازه واحد و ایجاد ارزش های فضایی بازار چون 

یکپارچگی، تحرك، خوانایی، گشایش و تباین فضایی، نورپردازی و گسترش راسته و تعیین حریم ها در بازار نشان از قدرت و 

عماران ایرانی در بکار گیری آن دارد. فن نیارش ساختمان در تلفیق با ارزش های انعطاف پذیری سازه و توانمندی و خالقیت م

 (.2: 1331)شریفی،  معمارانه به عنوان عناصر تفکیك ناپذیر معماری هویت بخش بازار های ایران گشته است

سته ی عناصر اجتماعی در فضای بازارهای سنتی دقیقا نشان دهنده حضور پررنگ و برج -مطالعه و تفحص فرهنگی 

نق بازارها، روزانه هزاران نفر از اطراف و حتی از خود وفرهنگی و اجتماعی در محیطی ظاهرا اقتصادی است. در بخش های پرر

 -. در بطن این مراودات همه روزه پدیده های فرهنگی می شوند و به دادوستد و مراودت اقتصادی می پردازند شهر وارد بازار

 (.1333یده ای ظاهر می شود که در فعالیت های اقتصادی موثر است )مجله آبادی، اجتماعی  متنوع و پیچ

تا قبل از انقالب صنعتی اندازه و تناسب فضاهای شهری از جمله بازار بر مبنای مقیاس انسانی و الگوی جابجایی نیز 

مراکز خرید در (. 1333رد )قریب، براساس حرکت فرد پیاده در نظر گرفته می شد یعنی او ابعاد و اندازه را تعریف می ک

شهرهای امروزی  پیرو انقالب صنعتی و مدرن همچون  تعدادی از فضاهای اصلی شهری  دچار دگرگونی های اساسی از حیث 

. این دگرگونی ها به طور قابل توجهی متاثر از تغییرات کالبدی، فضایی و عناصر و عوامل معماری در مقوله اجتماعی شده است

رید امروزی و مدرن می باشد به طوری که مردم به هنگام مراجعه به این مراکز به دلیل این تغییرات احساس غریبی مراکز خ

نسبت به فضا و مکان دارند در حالی که در مراکز خرید سنتی به دلیل نزدیکی و همخوانی موارد فوق الذکر با مقیاس و 

شود. در مراکز خرید امروزی مبنای اصلی و اساسی در طراحی سرعت  احساسات آدمی حس آشنایی با فضا به آنها منتقل می

در عملکرد می باشد و به این دلیل بسیاری از مواردی که در طراحی و ساخت بازارهای سنتی مورد توجه قرار می گرفت 

 امروزه تحت الشعاع این موضوع می باشد.

 

 روش تحقیق -1-2

اسنادی و روش میدانی می باشد. به این صورت که براساس  -ای تحلیلیروش تحقیقی دراین مقاله ترکیبی از روش ه

مطالعات کتابخانه ای و تاریخی با شناخت دو مجموعه بازار اسالمی کرمانشاه و مرکز خرید دبیراعظم تحلیل هایی در قالب 

اکنان شهر و تامل و مباحث نظری به موضوع  پرداخته خواهد شد سپس مطالعات میدانی در رابطه با موضوع در میان س

 تفحص الزم در این زمینه نیل به هدف مطروحه به نحو احسن صورت گیرد. 

 

 فرضیه و مباحث-1-3

نیز به آرامش روح و روان نیاز دارد و یکی از عناصری که  انسان به همان اندازه که به کسب درآمد نیاز دارد به همان اندازه

کنند. گردش در  افراد با رفتن با اماکن عمومی انرژی خود را تخلیه میت. د اسفضاهای خری می تواند به این امر کمك کند

)پیوندی،  گردد استرس های موجود در افراد می فضاهای تجاری نیز عالوه بر رفع نیازهای روزمره خانواده، باعث تخلیه

1333.) 

و همجوار با کاربری های عمومی نظیر  بازارهای سنتی ایران همیشه در کنار مجموعه ها و شریان های شهری و روستایی

ی ارتباط ارگانیك و منسجم اگرمابه، مسجد، مدرسه و ... بنا می شده است، به عبارت دیگر بازار با سایر فضاهای شهری دار
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بوده است اما در پی وقوع نهضت ها و جنبش های مردمی و سیاسی همچون رنسانس و انقالب صنعتی که بی تردید تاثیر به 

ی در معماری و شیوه جانمایی فضاها و کارکردهای شهری داشته است، ورود عنصری تحت عنوان خیابان و دسترسی سزای

سواره، تغییرات بنیادی در الگوی سکونتی و شهرنشینی به وجود آورده و به تدریج ارتباط این فضای اجتماعی با سایر 

ژگی های معماری خاص خود به صورت ن در مراکز تجاری با وی. مغازه های مدرکارکردها و فضاهای شهری گسیخته شده است

چند طبقه با ظاهری شکیل بوده و بیشتر به عنوان مکانی جهت پرسه زدن جوانان تبدیل شده است در حالی که در مراکز 

 (.1311خرید سنتی هدف خرید و لذت در کنار هم بودن است )حسینی مشهدی، 

 

 :صلی تشكیل یافته استفضای ا 3طور کلی بازار از  به 

 (فضایی کاربردی برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی )واحدهای خرد -1

فضاهای عبوری برای مرتبط ساختن و همچنین مجزا نمودن واحدهای خدماتی، تولیدی و بازرگانی )فضایی برای گذر  – 2 

  (مشتریان

هستند.  باز ضاهای متعدد بازار که به صورت سرباز، سرپوشیده و نیمهالی فمکان هایی برای گردهمایی مردمان در البه -3

)الزم به ذکر است در مجموعه های تجاری و مراکز خرید در دنیای مدرن خصوصا در ایران این فضا به دست فراموشی سپرده 

اپ و یا قراردادن چند شده است و یا کمتر به آن پرداخته می شود، هرچند که گهگاه جانمایی مکانی تحت عنوان کافی ش

از جمله  (.نیمکت و صندلی در داخل و یا ورودی مجموعه های احداث شده هیچگاه تداعی کننده این مفهوم نخواهد بود

خصوصیات کارکردی بازارهای سرپوشیده و دایمی فراهم نمودن مکانی مطلوب برای صاحبان اصناف و خریداران )کاربران( به 

معماری )محیطی خنك و مناسب برای تابستان های گرم و فضایی گرم و مطلوب در مواجه با جهت بهره گیری از عناصر 

  .زمستان های سرد( می باشد

 مطلوببهره گیری از چنین عناصرکارکردی و فضایی تاثیر به سزایی در ارایه خدمات از سوی اصناف و همچنین خلق محیطی 

اصول معنوی حاکم بر شهرسازی سنتی ایران، ریشه در فرهنگ  .(1331کی،)فالم را در جهت جلب رضایت کاربران در پی دارد

و اندیشه های این مرز و بوم دارد. اصل نظم به عنوان یکی از اصول معنوی، به خوبی در شهرسازی سنتی ایران کالبد یافته و 

های کیفی و  شهری واجد ارزشمی تواند پایه محکمی برای تداوم این فرهنگ غنی باشد. بازار به عنوان یکی از فضاهای 

 .(1311)حسین زاده دلیر و آشنا، گر این اصل اساسی شهرسازی سنتی ایرانی است هنری، به خوبی تجلی

تغییرات اقتصادی و اجتماعی در زندگی شهری ایران معاصر در وضع کلی بازارها نیز موثر بوده است. این تغییرات که 

های جدید خیابانی نسبت به بازار بوده است، بازار را از ها و احداث مغازهه خیاباننتیجه افزایش جمعیت، رشد شهرها، توسع

دهه گذشته، توسعه  دوطی . گاه مانع رشد و رونق آن نشدجایگاه سنتی که یگانه مرکز تجارت شهری بود خارج کرد، ولی هیچ

های تازه در گر همراه شکوفایی اندیشهفیزیکی شهرها در ایران از یك طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دی

های جدید شکل گیرد و نقاط های شهر، محله و ناحیه کاربریبندیشهرسازی و شهرنشینی موجب شده است در تمام تقسیم

های تجاری بزرگ و هایی که با احداث پاساژها و مجتمعهای تجاری تخصیص یابد؛ کاربریخاصی از شهر به نوعی به کاربری

کل گرفته تا با احداث این اماکن و فروش کاالهای لوکس و متعدد مورد نیاز مردم در آنها کم کم از نقش بازارهای مدرن ش

افتادن ق نظران دالیل مختلفی را برای از رونبسیاری از صاحب ترین مرکز خرید و فروش کاال کاسته شود.سنتی به عنوان اصلی

های خرید رین دلیل این امر را تغییر سبك زندگی مردم در شهرها و گسترش مجتمعتهای سنتی بیان کرده و اصلینسبی بازار

 (.1331)قاسم خانی،  کنندهای اینترنتی عنوان میای و خریدزنجیره

حضور تمامی اقشار اجتماعی جامعه چه فرو دست و چه فرادست در بازارهای سنتی امری رایج و دالیل حضور آنها نیز 

لیکن در مراکز خرید امروزی قشر فرودست جامعه یا به مراکز خرید مدرن نمی رود یا بیشتر جهت پرسه  شبیه هم بوده است،

هم خریدار و هم پرسه زن، زنی به این مراکز مراجعه می کند. انواع قشرهای اجتماعی جامعه جهت خرید کاال در مراکز خرید 

عرضه شده در مراکز خریدند و از طریق مصرف کاال به تعبیر مصرف کننده اند. در حالی که خریداران مصرف کنندة کاالی 
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راب شیلدز به خرید سبك زندگی خود می پردازند. )مصرف در مراکز خرید( فرودستان شهری که نه از طریق مصرف کاال، 

ا موضوع مراکز خرید( در هر دو مورد، سبك زندگی ب نمایش می دهند )مصرف خود را بلکه از طریق مصرف فضا، سبك زندگی

 .(1331)فاضلی،  نمایش مرتبط است. در نمایش خریداران، آنچه رخ می دهد ایجاد تمایز است

بازار فضایی برای خرید و فروش و تولید و عرضه ی کاالها در نظر گرفته است که با یك مسیر مراکز خرید قدیم یا همان 

ازار بازارچه که مخصوص هر محله بوده نیازهای محلی را تامین عالوه بر ب ارتباطی پیوستگی پیدا کرده و در پیوند با شهر است

فعالیت های بازار به دو گروه اقتصادی، تجاری تقسیم نموده که فعالیت های اقتصادی در سه بخش تجاری، تولیدی، کرده  می

ها بیشتر در راسته  عمده فروششده است.  و تجاری به دو گروه عمده فروش و خرده فروش تقسیم میکرده انبارداری عمل می

)سعیدنیا،  های تخصصی، سراها و تیمچه ها مستقر می شوند و خرده فروش ها بیشتر در امتداد گذر اصلی بازار قرار می گیرند

مشاغلی که با دهقانان و کشاورزان دادوستد  مشاغل در بازار به چند دسته کلی تقسیم می شده مثل پیشه وران،(. 1: 1331

کردند مثال  بازاریان در مراسم مختلف مردمی شرکت می.  و ... مشاغلی که با حکام دادوستد داشتند ك،دکان کوچ داشتند،

داشت نیز از  حتی کمك به کسبه ای که در شرایط بد مالی قرار ،محرم و... عزاداریبه عنوان بازاری در مراسم اعالم حضور 

به مثابه عرصه ی اجتماعی و فرهنگی همواره مکانی برای  . بازار(1333مصادیق رابطه صمیمی کسبه می باشد )بهشتی، 

بخشی از فعالیت های انسان اجتماعی بوده است. در حقیقت، بازار از دیرباز مکانی بود که حاصل فعالیت های انسانی در آن 

ی انسانی و هم به مبادله می شده است. نتایج فعالیت های انسانی، به منزله ی محصوالت فرهنگی، هم برای برآوردن نیازها

منظور عینیت بخشی به قابلیتهای انسانی به بازار عرضه می شده است. از این رو بازار از سویی جنبه اقتصادی و از سویی دیگر 

وجود  ... هوا و ابعاد اجتماعی و فرهنگی داشته است. در طراحی مراکز خرید سنتی ایران نظم های خاك، آب، باد، گیاه، نور،

. بازار به عنوان (1333، فروزان و بهزادفر، نادری) در کسبه و خریداران می شده است مطلوبیعث بروز احساس داشته که با

بخشی از ساختار شهر دارای روابط فضایی با شهر است که در طی زمان دچار تغییر و تحول شده است. با گسترش فضایی و 

ر پهلوی اول، نقش بازار به عنوان بخشی ارزشمند از کل شهر مداخالت در شهرهای ایرانی خصوصا در خیابان کشی های عص

منطق اجتماعی فضا نشان می دهد که غالبا طراحی یك شی دست ساخته ی انسان منطق خاص  دچار تغییر تحول شده است.

ود و عناصر خود را دارد. این شکل گیری در دو مرحله انجام شده است: در مرحله ی اول اهداف عملکردی در نظر گرفته می ش

یا مصالح در قالب یك شکل به یکدیگر متصل می شوند تا یك هدف کامال تعریف شده یا مجموعه ای از اهداف تحقق یابد. در 

شهرهای قدیمی نسبت به شهرهای امروزی دارای ویژگی همگن تری از نظر چیدمان  آن اضافه می شود.  مرحله دوم سبك به

محدوده های ایزوله به صورت لکه هایی حتی در میانه شهر وجود دارند. به طور کلی می فضایی بوده اند. در ساختار جدید 

)عباس زادگان و  بازار در ساختار شهرهای ایرانی در مجموع روندی نزولی داشته است عملکردیتوان جمع بندی کرد که نقش 

 (.1333آذری، 

ختص خود بر پیکره شهر و مردمان آن بوده و به طور مراکز خرید سنتی به دلیل ویژگی خاص خود القا کننده فرهنگ م

مستقیم از فرهنگ  فراگیرشهری تبعیت نمی کرده است. چیزی که امروز از بازارهای تاریخی برای ما برجای مانده است 

عاری ند بلکه فضایی است صرفا کالبدی ه اخصیصه های فرهنگی و اجتماعی اصیلی نیست که از هویت کارکردی بازار جدا نبود

ند. با توجه به تحوالتی که در زمینه کالبدی شهر در ه ااز مناسبات اجتماعی که فلسفه وجودی عینیت یافتن چنین بازاری بود

دوران معاصر با آن روبرو شدیم، بازار با آسیب هایی روبرو شد که تا قبل از آن یکدست بودن بافت اجتماعی بازارهای تاریخی 

های رفتاری بود اما با ظهور این تحوالت و بروز  حفظ پایداری ساختارهای فرهنگی و چارچوبمانع از آن می شد و ضامن 

تنوع و تکثر کنترل نشده در عقاید و باورهای شهروندان و به تناسب آن شکل گیری اقشار اجتماعی با پیش فرض های 

ارها، پایداری فرهنگ اصیل بازار دچار تزلزل فرهنگی گوناگون و تسری یافتن این تنوع فرهنگی به جماعت مالکان و کسبه باز

 (.1333. به این صورت نه کسبه تمایل به حضور در مراکز سنتی دارند و نه مردم )اکرمی و قاضی مقدم، شد

تحلیل بازارهای ایران به عنوان فضاهای جمعی که اکثر اتفاقات اجتماعی زندگی ایرانیان در آن صورت می گرفت، بسیاری 

لی، مفهومی و کارکردی غیرقابل انکاری را آشکار می کند. مجموعه این فعالیت های اجتماعی سبب شده تا به از ویژگی شک
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منظور استقرار این فعالیت ها در فضاهای مورد نیاز، نظم خاصی در بازار در جهت جای دادن این عامل مهم صورت پذیرد و 

عظیم و گسترده ای از  قط برای خریدوفروش خارج شده و به صحنهنحوه رفتار مردم شهر در بازارها از حالت معمول خود ف

موجودیت واحدی را تشکیل می دادند و  (و ...بازاریان  ،فعالیت های جمعی تبدیل شود. که در آن بازار و بیننده صحنه )مردم

ار در شکل گیری این زندگی گذشته از اینکه نقاط اصلی و کانونی مجموعه بازردند. زندگی اجتماعی را در جوار هم سیر می ک

جمعی نقش بااهمیتی دارند، لیکن کالبد خود بازار نیز ناگریز از تطبیق با نوع زندگی و فعالیت های اجتماعی ایرانیان بوده 

 (.1331)حیدری و کوشش گران،  است

یخ به عنوان یکی از قطب با عنایت به اینکه بازار در ایران بعد از گرایش مردم به سمت زندگی جمعی همواره در طول تار

های مهم شهری در تعامل اجتماعی و یکی از مکان های مهم و اساسی تجربه لذت درکنار هم بودن می باشد لذا توجه به 

مدرن بازار از اهم مسائل و موضوعات اجتماعی روز بوده ارتقای تعامل اجتماعی در مراکز خرید امروزی به عنوان نسل جدید و 

که باید مورد تامل و بررسی قرار گیرد. علیرغم اشراف اکثر صاحب نظران به این موضوع که تعامل اجتماعی در مراکزخرید 

نچنانکه باید مورد امروزی شور و نشاط تعامل اجتماعی بازار سنتی را ندارد لیکن ریشه این  مسئله در زمینه طراحی معماری آ

کاوش و بررسی قرار نگرفته است. از طرفی پیرو استنباط عده کثیری از صاحب نظران و اقدامات صورت گرفته بر احیای مراکز 

خرید با توجه صرف به پیاده راه سازی به عنوان تنها عامل درحصول به این موضوع  باید اذعان کرد که دلیل ایفای نقش موثر 

تواند یکی از این دالیل یا ی در ارتقای تعامالت اجتماعی شامل مجموعه ای از عوامل بوده که پیاده راه ها میمراکز خرید سنت

اهم آنها در این زمینه باشد لیکن عوامل کثیر دیگری وجود دارند که نقش آنها در این مقوله قابل چشم پوشی نبوده و باید در 

د این عوامل در برگیرنده روابط فضایی، عناصر و عوامل مهم معماری می باشد به مورد آنها نیز تفحص و تامل الزم صورت گیر

اصل مهم در طراحی سنتی ایران که شامل مردم واری، خودبسندگی، درون گرایی، پرهیز از بیهودگی و نیارش در  5طوری که 

ن مقاله تالش می شود تجلی اصل لذا با توصیف های فوق الذکر در ای آن دخیل بوده مورد بررسی و عنایت قرار گیرد.

واری به عنوان یکی از اصول اساسی معماری ایرانی و دسترسی های فضایی در بازار سنتی و مراکز خرید امروزی مقایسه مردم

 و رابطه آن با ارتقای تعامل اجتماعی در مراکز خرید امروزی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 بازار اسالمی کرمانشاه -2
 کارکرد بازار کرمانشاهکالبد و  2-1

بازار کرمانشاه شالوده اصلی بافت قدیم شهر را تشکیل داده و محالت مسکونی و دیگر عناصر حول آن شکل گرفته اند. 

را به دروازه  "پل سید جمعه"بازار در مسیر راه مهم بازرگانی که از شهر می گذشته شکل گرفته و دروازه ی ورودی شهر  نای

خود هرجا پهنه نسبتا همواری بوده خود را گسترش داده و شاخه  مدیدپیوند داده است و در مسیر  "چغاسرخ"خروجی شهر 

بازار در شکل قدیم به صورت قطری که بیشترین امکان تماس به بافت و محالت  های خود را درون آن بافت پیش رانده است.

و قرار داشتن رودخانه در ناحیه میدان  توپوگرافی و ...(، به علت شرایط زمین )شیب شهر را فراهم می آورد گسترده شده است.

بازار به صورت  مه داده است.اوزیری به نظر میرسد هسته ی اولیه بازار در این میدان شکل گرفته و سپس مسیر بلند خود را اد

مشاغل مختلف جای مناسب  رو شکل گرفته بوده و در زمان دولتشاه قاجار به سامان درآمد وارگانیك در راستای راه کاروان

 ،خانقاه ها ،ارگ حکومتی ،مدرسه عمادالدوله دولتشاه و شافعی ها قرارگیری مسجد جامع، خود را یافتند و گرد هم آمدند.

... در جوار بازار موجبات تقویت کارکردهای گوناگون بازار در شهر را فراهم آورد و بازار را به عنوان عنصر اصلی  و گرمابه ها

عوامل اقتصادی، حکومتی و مذهبی معرفی نمود و به وسیله ی نیروی حاصل از تجمع گروه صنفی و روحیه اخوت و رابط 

فتوت در میان ایشان به قلب شهر مبدل گشته به گونه ای که جریان حیات اجتماعی آن از درون آن به شهر کشیده شده و 

 می کرده است. ن به تمام شهر سرایتآهرگونه رشد و ارتقا یا عیب و نقص 

رو شکل گرفته بوده است در دوران دولتشاه به سامان درآمد و مشاغل بازار که به صورت ارگانیك در راستای راه کاروان

 مختلف جای مناسب خود را یافتند و گردهم آمدند.
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وچه ها و نیز های مسکونی )بدلیل اختالل در زندگی شهر و تنگی ک ها در بافت به منظور جلوگیری از عبور کاروان

خانه بر کنار دو دروازه اصلی شهر یعنی دروازه کاروانسراهایی متعدد نظیر کاروانسرای توپ آلودگی ناشی از عبور چهارپایان(

چغاسرخ و پل سیدجمعه شکل گرفتند و در مقابل،کاروانسراهای ویژه حمل بار که بیشتر با شتر صورت می گرفت اکثرا در 

شکل فضایی این کاروانسراها بستگی به موقعیت و اهمیت   "دورهام"بنا بر گزارش  ار واقع شدند.تقاطع راه های اصلی باز

از ویژگی های دیگر این کاروانسراها سقف گنبدی شکل و آب  مکانی آن داشت و بیشتر آنها بزرگ و مستطیلی شکل هستند.

مرتفع. طبقه اول محل وسایل حمل و نقل و طبقه عموما دو طبقه بودند و  گذشت. روانی بود که معموال از وسط حیاط می

 . میراث فرهنگی کرمانشاه(اداره  -دوم محل استراحت بوده است )طرح مرمت سرای وکیل الدوله کرمانشاه

 

 دسترسی فضایی و مردم واری در بازار اسالمی کرمانشاه 2-2

سته ها و رسته های متعدد )مثل رسته زرگرها، بازار اسالمی کرمانشاه نیز همچون دیگر بازارهای سنتی ایران دارای را

رسته بزازان( و دیگر فضاهای تعریف شده بازارسنتی ایرانی بوده وجود مسجد و دیگر فضاهای مهم در بطن این بازار باعث تنوع 

و  کارکردی بوده که امروزه علیرغم ساخت مراکز خرید مدرن در گوشه کنار شهر همچنان میزبان شهروندان کرمانشاهی

 توریست ها جهت خرید کاال و مکانی تاریخی گردشگری جهت قدم زدن و گذران اوقات فراغت می باشد.

ورودی ابتدایی این بازار در جوار مسجد جامع کرمانشاه و در خیابان مدرس از خیابان های قدیمی کرمانشاه بوده که با 

خیابان به بازار می باشد، عالوه بر دسترسی از خیابان  حرکت به سمت چهار راه اجاق هر چند ده متر دارای یك ورودی از

مدرس در ضلعی مخالف نیز امکان دسترسی به بازار از خیابان جوانشیر به دفعات وجود دارد با ورود به بازار  دسترسی به رسته 

عبور از این راه های های مختلف از طریق عبور در فضایی باریك و خودمانی و گشایش های فضایی یا همان چهارسوق بعد از 

باریك تجلی گر فضای معنوی بوده. امکان پیمودن کل مسیر بازار به صورت پیاده این امکان را فراهم می نماید که خانواده 

عالوه بر خرید از قدم زدن در کنار هم به مدت قابل توجه و والدین بدون دغدغه وقوع سانحه برای فرزندان در مدت حضور در 

استفاده و لذت را  ببرند. امکان دسترسی به مغازه ها با جنس های مشابه  با فواصل خیلی کم نیز امکان انتخاب بازار  نهایت 

 با کیفیت و قیمت مناسب را برای خریدار فراهم می نماید.

ورود  واری یا نزدیك کردن ابعاد به مقیاس انسانی صورت گرفته است. در ابتدایدر طراحی بازار نهایت تالش جهت مردم

به بازار ارتفاع مناسب نمای بیرونی یا پوسته بازار و همچنین سردرهای ورودی بازار احساس ورود به یك فضای خودمانی و 

ند. با ورود به بازار ارتفاع مناسب سقف با طاق و قوس هایش، عرض مناسب دسترسی ها، حتی كآشنا را به انسان منتقل می

ان سازگاری دارد. الزم به ذکر است به دلیل جو اقتصادی مناسب در این بازار امکان حضور رنگ و بوی فضا نیز با روحیات انس

 تمامی اقشار اجتماعی جامعه چه فرودست وچه فرادست جهت خرید و گشتن در این مکان فراهم می باشد.  

 

 مرکز خرید دبیر اعظم -3
م و کاربری امروزی اش نگذشته در حال حاضر به مرکز خرید دبیر اعظم کرمانشاه که چند دهه از قدمت آن به مفهو

عنوان شناخته شده ترین و بزعم بیشتر مردم این شهر مهم ترین مرکز خرید مدرن شهر بین مرکز و قسمت جنوب شهر 

کرمانشاه حد فاصل میدان جهاد تا کمی باالتر از میدان مصدق واقع شده است که دربرگیرنده چندین پاساژ )به ترتیب حافظ، 

یرداماد، سروش، ارگ و ملت( با فواصل حدود صد متری که حد این فواصل با مغازه های کوچك وکاربری های مختلف اشغال م

 شده است.

 

 واری در مرکز خرید دبیر اعظم کرمانشاه  دسترسی فضایی و مردم -3-1

اده و ماشین درکنار هم امکان دسترسی به کلیه پاساژها و مغازه های واقع در مرکز خرید شکیل دبیر اعظم بصورت پی

باشد. بصورت اجمالی اگر ابتدای مرکز خرید کمی باالتر از میدان جهاد در نظر گرفته شود دسترسی به پاساژها پذیر می
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بصورت اجباری با ماشین یا احساس حضور در کنار ماشین )سمعی و بصری( می باشد. بطور مثال اگر هدف خرید کتاب در 

اجناس کتاب( و خرید گوشی موبایل در پاساژ ارگ )عمده اجناس گوشی موبایل و پوشاك( باشد به این  پاساژ سروش )عمده

تنها گشایش فضایی کل مسیر مرکز خرید بعد  منظور باید مسیر حدودا  صد متری در فضای آزاد با هیاهوی ماشین طی شود.

طراحی شده تا انسان. بعد از ورود به پاساژ ارگ به عنوان از پیمودن مسیری طوالنی میدان مصدق بوده که بیشتر برای ماشین 

بزرگترین پاساژ این مرکز خرید دسترسی به مغازه های داخلی آن نیز از اصول خاصی پیروی نمی کند و در اولین بار حضور در 

ابط طبقات توانسته هرچند وجود پله برقی به عنوان ر این پاساژ در بعضی از فضاها خریدار دچار نوعی سردرگمی می شود.

خستگی استفاده از راه پله را برطرف کند ولی هنوز تعداد کمی از مردم باالخص افراد کهن سال در استفاده از آن واهمه دارند 

از طرفی مسیری که در بازار اسالمی برای عبور از رسته های مختلف با حس تجربه ی دقایقی بیشتر در کنار هم قدم زدن طی 

هرچند وجود مغازه هایی با اجناس مشابه در هر طبقه )مثال طبقه سوم پاساژ ارگ  ژ این حس وجود ندارد.می شد در پاسا

مخصوص گوشی موبایل( می تواند از نکات مثبت برای خود پاساژ باشد، لیکن وجود همان نوع جنس یا کاال  در پاساژ همجوار 

ر را مجبور می کند مسیری را در گرمای تابستان یا سرمای )مثال طبقه اول پاساژ ملت مخصوص گوشی موبایل( که خریدا

 زمستان در همهمه و شلوغی ماشین طی کند از نکات منفی این مرکز خرید می باشد.

واری این مرکز خرید نیز باید اذعان کرد که با عبور از این مسیر وجود ارتفاع زیاد پاساژها حس حقارت و در مورد مردم

سان دست می دهد. وجود عرض کم پیاده رو در مقابل خیابان کناری در این مسیر حس برتری ماشین را بیگانگی با فضا به ان

 به انسان منتقل می کند. با ورود به داخل پاساژ نیز به دلیل وجود ارتفاع زیاد سقف حس بیگانگی دوچندان می شود.

ذران وقت، گردش و قدم زدن خصوصا با تعداد کثیری از مردم خصوصا نسل جوان شهر از طریق مصاحبه و پرسش گ

دوستان به مدت کوتاه در مرکز خرید دبیراعظم را نسبت به بازار اسالمی ارجح می دانستند در حالی که خانواده ها بیشتر به 

در بازار اسالمی تمایل دارند. قشر متوسط به باالی شهر از  نظر وضعیت اقتصادی و نسل جوان شهرتمایل دارند خرید خود را 

این مرکز خرید انجام دهند برعکس قشر فقیر و کهن سال شهر. اکثر مردم شهر نسبت به ابعاد انسانی این مرکز خرید مثل 

ارتفاع پاساژ احساس بیگانگی دارند لیکن به دلیل شکیل بودن مجموعه خصوصا پاساژها و تکنولوژی به کار رفته در آنها به 

شهر به عنوان مکانی جهت گذران اوقات فراغت به مدت کوتاه مجذوب می شوند  عنوان یکی از مظاهر انقالب صنعتی در

 خصوصا نسل جوان.

 

 نتیجه گیری - 4
با تفحص و بررسی های صورت گرفته روی موضوع و نظرات مطروحه بازاریان و مغازه داران به عنوان ساکنین مستمر و 

اصل می شود که مرکزخرید دبیراعظم به عنوان نمونه ای از مراکز میزبان و مراجعین به بازار به عنوان مهمان این نتیجه ح

خرید مدرن با استفاده از تکنولوژی و طراحی مدرن و بین المللی هنوز نتوانسته شور و نشاط تعامل اجتماعی موجود در بازار 

می تواند معلول موارد عدیده ای از که این موضوع  اسالمی به عنوان نمونه ای از بازارهای سنتی ایران را در خود به وجود آورد

خو، رفتار و فرهنگ ایرانیان می وعلت ها باشد. یکی از اقدامات اساسی در این رابطه، طراحی این مراکز بدون توجه به خلق

باشد که در طراحی  بازار های سنتی ایران به خوبی در زمینه های مختلف مورد توجه واقع شده و مشهود است که در این 

 مردم واری و دسترسی های فضایی که به خوبی در بازار سنتی نمود پیدا کرده اشاره گردید.له به اصلمقا

لذا با اعمال اصول طراحی بازار سنتی ایران در کنار استفاده از مصالح و تکنولوژی مدرن در طراحی و ساخت مراکز خرید 

مراکز افزایش داد. دراین صورت مردم با رجوع به به مراکز خرید  امروزی می توان تا حد قابل توجهی تعامل اجتماعی را در این

 امروزی عالوه بر خرید کاال و اجناس، لذت در کنار هم بودن در یك فضای ملموس تر را تجربه می کنند. 
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