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 چکیده :
ی در در شهرها به یکی از عمده ترین مسائل معماری و شهرساز2و هویت مکانی  1امروزه بحران عدم وجود حس مکان

عصر حاضر مبدل گشته است. بحران حاضر که در نتیجه رشد روز افزون جمعیت جوان و نیاز به مسکن شکل گرفته که 

در ادامه آن انبوه سازی و تولید معماری به دور از فاکتورهای کیفی فضا در دهه های اخیر صورت پذیرفته است. شکل 

روحی و روانی آن؛ عدم مطلوبیت فضا، عدم تعلق به فضا و افت  گیری این معماری با عدم توجه به انسان و نیازهای

کیفیت معماری را در فضاهای شهری به دنبال داشت. حال آنکه با توجه به وجود بافت های تاریخی دارای ارزش مکانی و 
حقیق در هویت تاریخی در سطح شهرها علی الخصوص بافت تاریخی شهرها همچون بازار تهران، می توان با بررسی و ت

باب ویژگی های شاخص بوجود آورنده حس مکان و تعلق مکانی در استفاده کنندگان این مکان ها، بر ایجاد بافت های 

-شهری دارای هویت مکانی قابل درک اهتمام ورزید. تحقیق حاضر با هدف شناخت شاخصه های کالبدی و فرهنکی

وامل شکل دهنده حس مکان) فعالیت ها در مکان، احساسات و اجتماعی بافت تاریخی بازار تهران و تاثیر آن ها بر ع
معانی، ویژگی های کالبدی بنا( شکل گرفته است. این پژوهش در جهت ایجاد مکان های مطابق با هویت و اصالت شهر 

فیت مکان های القا کننده حس تعلق به مکان برای استفاده کنندگان از این فضا ها در جهت ارتقا کی .تهران می باشد

 زندگی شهروندان ساکن در این بافت ها و همچنین استفاده کنندگان از بافت بازار در شهر های امروزی خواهد بود.

 

 واژگان کلیدی
 حس مکان ، شاخصه های بازار ، هویت مکانی ، بازار شهر تهران

                                                 
1 Sense of place 
2 Local identity 
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 مقدمه -1

ی از فراگیرترین پدیده های اجتماعی عصر شهرها امروزه به عنوان یکی از عظیم ترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن و یک
نقش شهرها در شکل دهی به فرهنگ انسانی  (1331 ،)علی زنگی آبادی، جابر علی زاده، بهزاد رنجبرنیا حاضر مطرح هستند. 

یکی  نقشی غیر قابل انکار است. از آنجایی که در عصر حاضر هویت شهر ها زمینه ساز رشد و تعالی انسان در زندگی و به عنوان

ها از جاد حس مکان و هویت مکانی در شهرها از طریق شاخصه های فرهنگی شهررود؛ ایضروریات توسعه پایدار به شمار میاز 
مباحث مهم در معماری و شهرسازی می باشد. انسان امروز با عدم شناخت خود نسبت به جهان پیرامون خود، دچار سردرگمی 

تنها اره به دنبال یافتن آرامش و فرار از این گم گشتگی است. تعلق خاطر در این میان در زندگی اش شده است. این انسان همو

معمار ایتالیایی از پیروان مکتب خرد  3آلدروسیباشد. راه فرار از این سرگشتگی و رسیدن به آرامش نهفته در ذات هستی می

ش آن ها را در خلق هویت متعدد در گذشته می داند و نقگرایی، معماری بناهای تاریخی را در برگیرنده خاطرات، افکار و آثار 
)مهندس عارف آقاصفری، دکتر سید حسین حاتمی نژاد، دکتر احمد پوراحمد، دکتر محمدتقی رهنمایی، دکتر  داند.اساسی می

 (1333 ،سید امیر منصوری، دکتر حسین کالنتری خلیل آباد

ها نقش پررنگی را در هویت بخشی به شهر ایفا بتدای شکل گیری شهرکه از همان ا بازار به عنوان یک پدیده در معماری
ها با آن ارتباط روزه در سطح شهربازار همچنین به عنوان یک پدیده اجتماعی مهم که مردم هرکرده است؛ شناخته شده است. 

از جمله در تمدن و فرهنگ  در تمدن و فرهنگ اسالمی به طور کلی واین عنصر در معماری رود. میشمارمستقیم دارند، به

ایرانی، صرف نظر از پیشینه تاریخی پیش از اسالم آن، صورت و معنایی گسترده و نسبتا پیچیده را به خود گرفته است. در واقع 

از سطحی ترین تا ژرف ترین وجه پدیدار اجتماعی را "بازار از عناصر اصلی بافت شهری بوده و به نوشته دکتر فرح حبیب؛ بازار: 
)سرگذشت بازار  "در بر می گیرد و در همه پاگرد های جامعه از سطح به عمق کارکرد آن به نحوی از انحنا ظهور و بروز دارد.

 (1333،بزرگ تهران ، بازارها و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر

ش از طریق تحقیق و تحلیل در در پژوهش حاضر نخست چارچوب نظری مقاله تکمیل شده است و پس از آن نتایج پژوه
باشد؛ به دست آمده است.حال با توجه به نقش بازار به عنوان عنصر شکل دهنده شهرها و نه موردی که بازار قدیم تهران مینمو

پدید آورنده حس مکان و هویت مکانی در آن ها؛ بررسی شاخصه های به وجود آورنده حس مکان و هویت مکانی در کالبد و 

 شود.ه در این پژوهش به آن پرداخته مینگی و اجتماعی بازار امری مهم می نماید کابعاد فره

 

 اهداف، سواالت و روش پژوهش -2
هدف اصلی ادر این پژوهش، دستیابی به شاخصه های تاثیرگذار در ایجاد حس مکان در بافت های تاریخی)نمونه موردی: 

است. حال با توجه به هدف گذار ی پژوهش، این پرسش اصلی مطرح می  بازار تهران( و بررسی و تحقیق در باب آن ها بوده
 شود که؛ عوامل شکل دهنده حس مکان و شاخصه های تاثیرگذار در ایجاد آن در بافت های تاریخی شهرها چه بوده است.

اصلی  تحیلی صورت پذیرفته است. در پژوهش حاضر ابتدا چارچوب -روش پژوهش در نوشتار ذیل، به صورت توصیفی

نوشتار بر اساس مطالعات کتابخانه ای در باب مبانی نظری پژوهش)حس مکان، هویت مکانی، ارزش بافت های تاریخی، بازار و 
ها در دو نمونه)مخصوص بازار تهران( تکمیل شده است. پس از مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی، استفاده از پرسشنامه 

بررسی بر روی نمونه موردی) بازار بزرگ تهران واقع در منطقه  در آخر وه کنندگان از بازار( حجره داران در بازار و استفاد

تکمیلی گشته است که در انتها در پژوهش گنجتنده شده است.  -دوازده تهران( انجام پذیرفته است که منجر به نتایج تحلیلی

 ده از مطالعات نظری شکل گرفته است.پژوهش حاضر متشکل از سه بخش بوده که بر اساس نمودار به دست آم
 

                                                 
3 Aldo Rossi 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldo_Rossi&oldid=641990592
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 روش تحقیق و روند پژوهش     منبع: نگارنده: 2شکل 

 

رود. به طوری که از بشری به شمار می تجارت و دادو ستد از دیرباز به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی مهم در جوامع

گرفتند که این مکان ها در طول زمان به تکامل و گسترش نظر میرا جهت این فعالیت ها در  خاصا مکان هایی همان ابتد
رسیدند. بازارها همان مکان هایی هستند که به سبب فعالیت های تجاری در جوامع بشری شکل گرفته اند. بازارها به سبب 

شته ها بوده است. با اجتماعی جامعه از گذشته مورد توجه محققان بسیاری از ر -ارزش اجتماعی خود در ایجاد بستر فرهنگی

توجه به این که بازار به عنوان هسته اولیه بسیاری از شهرها و عامل شکل گیری آن ها بوده است؛ محققان و پژوهشگران در 

 زمینه معماری نیز بررسی های بسیاری را در این باب ارائه داده اند.
های ایرانی و توصیف آن ها پرداخت و سپس انواع مشاغل ، به بررسی انواع بازار«بازارهای ایران» (، در مقاله1311بیگلری)

(، در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تفصیلی بازار 1331موجود در بازار و سیر آن را مورد بررسی قرار داد. زنگی آبادی)

ی آبادی، جابر علی )علی زنگ مشکالت شناسایی شده پرداخت. کرمان و مشکالت این بازار و ارائه راه حل هایی جهت بهبود
 (1331 ،زاده، بهزاد رنجبرنیا

به بررسی سیر تاریخی پیدایش « جغرافیا و کارکردهای بازار کرمان» (، در کتاب خود با عنوان1331همچنین پور احمد)

  .داده استشهر کرمان و پیدایش بازار آن پرداخته و سپس بنیان و اقتصائ و کارکردهای سنتی بازار کرمان را مورد بررسی قرار 

، «کتاب بازار بزرگ اصفهان» در ادامه نیز پژوهشگرانی همچون شفقی (1331،)علی زنگی آبادی، جابر علی زاده، بهزاد رنجبرنیا
بررسی »و نخعی« تحوالت بازارهای ایرانی اسالمی» ، سرائی«تعامل سازه و معماری در هویت کالبدی بازار ایرانی»شریفی

پژوهش در این زمینه پرداخته اند که در گردآوری و تکمیل پژوهش حاضر نیز از نتایج بسیاری از  به «پایداری در بازار ایرانی

 ایم.های باال بهره جستهپژوهش

 

 مفهوم حس مکان -3
خورند. نهند و از فقدان نظایر آن تاسف میآن را ارج میمردم بودن در یک مکان خیلی خاص را تجربه کرده اند. اکثر 

ان لذتی خاص دارد مانند بازی موثر، احساس و بوی باد، لمس کردن، صداها، رنگ ها و شکل ها. یک مکان حس کردن جه

این تالقی حواس در مکانی خاص که بوجود آورنده حسی در استفاده  (4،1334)لینچ خوب با همه حواس قابل دسترسی است.

 گویند.کان است را حس مکان میمآن کنندگان از 
مل تاثیرگذار بر کیفیت فضای معماری می باشد. انسان برای شناخت خود و برای به دست آوردن هویت حس مکان از عوا

خود شروع به تالش میکند. سعی دارد تا از طریق دریافتن تشابهات و تمایزات خود با دنیای بیرون به شناختی نسبی از خود 

ود خود در دنیای بیرون، به نوعی به خود نزدیک شودو با خود برسد. برای این کار یا سعی می کند با یافتن تکه هایی از وج

ارتباط برقرار کند و یا با دیدن وجوه تمایز بین خود و دنیای بیرون، مکمل خود را بیابد و یا اینکه وجودهای کامال متفاوت با 
مکان همان نمایانگر تشابهات حس  (1333، )پاکزاد  ش آید و خود را بهتر درک کند.خود را پیدا کند تا زمینه مقایسه پی

درونی انسان و فضای معماری است. هنگامی که انسان در فضای معماری قرار می گیرد، تشابهات میان احساسات و خاطرات 

                                                 
4 Kevin Andrew Lynch 
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درونی او و عوامل نهفته در فضا باعث بروز حس مکان و تعلق به آن مکان می شود. این حس مکان عامل متمایز کننده فضای 

 بوده است که انسان معاصر در جستجوی آن است. معماری از مکان

حس مکان یک پیوند پویا است که فرد در نتیجه دلبستگی به مکان، هوشیاری نسبت به مکان، تعلق به مکان، رضایت از 
حس مکان در مکان هایی  1از نظر شولتز(1332 ،)حسین کاشی، ناصر بنیادی کان، آن را توسعه می دهد.مکان و تعهد به م

و این شخصیت مشخص از چیزهایی ملموس  ]دارای هویت مکان [ت می شود که دارای شخصیت مشخص و متمایز هستندیاف

ه عقیده دکتر جهانشاه ب (1332 ،)حسین کاشی، ناصر بنیادیو رنگ هستند، ساخته شده اند.  که دارای مصالح، شکل، بافت

نگی همخوانی داشته باشند، احساس تعلق و این همانی بیشتری را فضاهایی که با عادات و رفتارهای اجتماعی و فره "پاکزاد:
 (1333 ، )پاکزاد  "فرهنگی آن باز می شناسیم تا معماری آن. -ایجاد می نمایند. زیرا فضاها را بیشتر از فرم اجتماعی

محیط و  حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از "دکتر صادق فالحت نیز حس مکان را این گونه معنی می کند:

احساسات کم و بیش آگاهانه آن ها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد، به طوری که 
حس مکان عاملی مهم در (1331 ،)فالحت وند خورده و یکپارچه می شود. فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پی

ر ار محیط، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق آن ها با محیط و هماهنگی فرد و محیط، باعث بهره برداری بهت

 (1331 ،)فالحت آن می شود.  تداوم حضور در

 

 حس مکانعوامل شکل دهنده  -3
عوامل شکل دهنده حس مکان در هر فضا، همان ویژگی های بارز فضا است که القا کننده حس اتعلق و این همانی در 

 رفتاری اجتماع است.  -همان طور که گفته شد حس مکان متاثر از معانی و بسیاری از قراردادهای روانی. شودکاربر فضا می
حس مکان و با دانش بر تعاریف و دیدگاه های  مقوله از این رو با توجه به اهمیت(1331 ،)محمد صادق فالحت،سمیرا نوحی

این حس را می توان در سه دسته عوامل کالبدی و فزیکی،  به حس مکان، عوامل شکل دهندهاندیشمندان و محققان مختلف 

 احساسات و معانی در مکان و فعالیت ها در مکان تقسیم بندی نمود.

 

 عوامل کالبدی و فزیکی -3-1
کالبد و فزیک هر بنا یکی از عوامل مهم شکل دهنده حس مکان در معماری شناخته شده است.عوامل کالبدی به واسطه 

عانی و فعالیت ها را بهبود بخشیده و با مرتفع ساختن نیازهای مختلف انسان باعث سلسله ای از ادراکات، کیفیت طراحی، م

مهمترین عوامل کالبدی موثر در ادراک و 1از نظر فریتز استیل  (1331 ،)فالحتو در نهایت حس مکان می شود.  رضایتمندی

رنگ، بو، صدا و تنوع بصری سب، مقیاس انسانی، فاصله، بافت، حس مکان، اندازه مکان، درجه محصوریت، تضاد، مقیاس، تنا
خوبی برقرار گشته باشد باعث درک چنان که اگر در طراحی کالبد بنا، رابطه میان عناصر ادراکی بهآن (1331، )فالحت . است

برآن فضا و در نتیجه سهولت یادماندگی هرچه بیشتر مکان در ذهن کارشود. همچنین این ویژگی باعث بهکاربر از فضا میبهتر 

 شود. در مکان یابی در فضا می

 

 احساسات و معانی در مکان -3-2
ماران در این زمینه امروزه معنامندی فضایی از مهمترین راهکارهای کیفیت بخشی به فضای معماری است و طراحان و مع

سکونتگاه وضوح در در و شناخت آن یا سایر منظور از معنی یک  (1331 ،)محمد صادق فالحت،سمیرا نوحیتالش می کنند. 

، 3)لینچمفاهیم غیر فضایی و ارزشهاست.  رویدادها و مکان ها در یک تجلی منسجم ذهنی از زمان و مکان و ارتباط این تجلی با

                                                 
5 Christine Schultz Nvrbry 
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ات و یاد آوری آن مکان با جزئیبه معنا در مکان بیانگر حس بازشناخت یک مکان از مکان دیگر و قابلیت در واقع  (1334

 می باشد.مکان توصیف آن 

ی مشاهده معنی به شکل فضایی و کیفیت وابسته است ولی در عین حال به فرهنگ، منش، موقعیت، تجربه و مقصد کنون
آنچه از آن به عنوان معنا یاد می شود، حاصل تداعیاتی است که در آموخته ها، تجربه ها،  (1334 ،)لینچگر نیز بستگی دارد. 

افراد ریشه داشته و ادراک، تصویر ذهنی و برخورد هر فرد در ارتباط با آن فضا و فعالیت های رایج در آن رقم  فرهنگ و عادات

آن چنان که گفته شد معنامندی در بناها به عوامل بسیاری وابسته است. از  (1331 ،)محمد صادق فالحت،سمیرا نوحی زند.می

های تر ریشهجان گرفته است میتوان به آداب و رسوم و منش و از همه مهمها گره خورده و عواملی که معنی در بنا به آن
 فرهنگی باشندگان در آن فضا اشاره کرد. 

 

 فعالیت ها در مکان -3-3
انسان دارای نیازهایی است که بر اساس آن با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کند. وی برای رفع نیازهای خود نه 

اری از نیازهای وی را های متعددی است، بلکه محیط را نیز سیستم دینامیکی می یابد که قادر است بسی فقط مجبور به فعالیت

فعالیت هایی که انسان در طول شبانه روز برای پاسخ به نیازهای خود انجام می دهد موجب رابطه  (1333، )پاکزاد پاسخ دهد.
ن هایی که برای استفاده کنندگان آن ها تداعی کننده خاطرات و متقابل انسان و محیط پیرامون می شود. به صورتی که مکا

 احساسات و ادراک محیط می باشد برای رهگذران و افراد نا آشنا با همان محیط دارای احساسات و این همانی نمی باشد. 

تفاده کنندگان دائمی کیفیت این رابطه بسته به میزان این تعامالت و مراودات با محیط تغییر می کند. تا آن جایی که اس
از این مکان ها، دارای احساسات بیشتری به محیط پیرامون، دارای حس تعلق خاطر بیشتر و حس دلبستگی و در نهایت باعث 

 بروز تعصب بر روی مکان های مورد استفاده خود هستند.

شکوه، تا حد زیادی های بامراسم های خاص واست. جشن« معنی مناسبت» توانند دارای هویت باشند. اینها نیز میرویداد
، 3)لینچ گردد.باشند. مناسبت و مکان یکدیگر را تقویت کرده، موجب ایجاد یک حضور و روشنی میاین خصوصیت را دارا می

آنچنان که خاطره حضور در یک مراسم جمعی در مکانی خاص موجبات ایجاد خاطرات جمعی در مکان را برای کاربران  (1334

 آورد.فراهم می

 

 سطوح مختلف حس مکان -4
به  "مفهوم حس مکان عوامل شکل دهنده آن "دکتر محمد صادق فالحت در یکی از پژوهش های خود تحت عنوان

بحث حس مکان پرداخته است. ایشان در قسمتی از این پژوهش حس مکان را از لحاظ عمق وجودی در مصورت مفصل به 
که در این پژوهش از آن بهره برده و آن را مالک ارزشیابی حس بخش کرده است،  ح،سط 3کنندگان در کاربران و استفاده

 باشد:به شرح و ترتیب زیر مییاد شده  سطوح که ایم. مکان در بازار از دیدگاه استفاده کنندگان و حجره داران قرار داده

 

 تفاوتی به مکانبی -4-1

آید. گیرند که هیچ وجه مشترکی با آن ندارد؛ پیش میضایی ناآشنا قرار میاین حالت در کاربرانی که برای اولین بارها در ف

 شود.به صورتی که فرد حتی متوجه به حضور در فضایی خاص نمی
 

 آگاهی از قرارگیری در مکان -4-2

های خاص آن فضا این سطح مرتبه بعدی از حس مکان است. در این سطح فرد متوجه حضور در فضایی خاص با ویژگی

 اما هیچ احساسی به مکان نداشته است. شودیم
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 تعلق به مکان -4-3
کند. به واسطه این درک از مکان، در این سطح از حس مکان، کاربر از بودن در مکانی خاص مطلع است و فضا را درک می

 شود.فضا برای کاربر دارای ارزش می

 
 

 بستگی به مکاندل -4-4
در مکان عالوه بر درک مکان، به مکان احساس دااشته و دارای خاطرات جمعی در مکان  در این مرحله کاربر با قرار گرفتن

 شود.بوده که منجر به وجود هویت در مکان مذکور می
 

 یکی شدن با هدف مکان -4-5

داند و در جهت اهداف شود. در این سطح کاربر فضا را با خود یکی میاین سطح که سطح جدیدی در حس مکان تلقی می

 کند.تالش میاشتیاق ان با مک
 

 حضور در مکان -4-6
-شود؛ فرد بر اساس حس تعهد خود حتی به مکان حاضر به سرمایهدر این سط که از رفتارهای کاربر در فضا مشخص می

 شود.میهای مکان گذاری انسانی و مالی در جهت حقظ ارزش
 

 فداکاری برای مکان -4-7

-های مکان میاضر به گذشت از خود در جهت آرمانحشود که فرد در آن لقی میاین سطح باالترین مرحله حس مکان ت

 باشد. میموردنظر جا فرد حاضر به فداکاری و از خودگذشتگی در جهت تعهد خود نسبت به مکان باشد. در این
 

 ار و ماهیت آن در شهر ایرانیباز -5
است. این واژه در پهلوی واکار، در پارسی باستان آباکاری به بازار اصطالحی پربار و دربرگیرنده متعددی در زبان فارسی 

معنی محل اجتماع، محل خرید کاال و خوراک و پوشاک، دو رسته از دکان های بسیار در برابر یکدیگر که غالبا سقفی آن دو 
 دسته را به یکدیگر می پیوندد، میدان داد و ستد،کوی سوداگران است.

کاال  مبادلهاست که برای تجارت و ی یمکان هاهمین جتماعات انسانی، عوامل ایجاد کانون های اولیه بشری و ا مهمترین از

بازار یکی از ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهر سنتی ایرانی است.  "به گفته دکتر فرح حبیب: بوده است.های 
ی و هنری ر بستری تاریخی فرهنگی پذیرا شده و واجد ارزش های کیففضای شهری ایرانی است که تعامالت اجتماعی را د

پس بازارها به جهت اینکه شالوده ای بودند که کلیه فعالیت های عمومی شهر را در خود متمرکز  (1331 ،)حبیب"واالست.

ا گذشت زمان و فرهنگی و سیاسی مرکز شهر به حساب می آمدند. همچنین ب -اجتماعی -میکردند، از نقطه نظر اقتصادی

تقویت نقش تعیین کننده بازارها در سرنوشت شهر، مرکزیت بازار نیز تا حد جامعیت آن در تعیین خطوط اصلی زندگی 
 13...فالمکی یابد.شهروندان توسعه می

زیر  مهمترین زمینه هایی که بازار از بدو شکل گیری خود در شهرها، تاثیر بسزایی بر روی آن ها داشته است در نمودار

مشهود است. بازارهای سنتی شهرهای ما، فضای شهری سنتی ایرانی جایگاه تعامالت اجتماعی، نمود انگاره شهرنشینی، بروز 
هویت و حیات اجتماعی شهر، تجلیگاه تاریخ و خاطرات جمعی شهروندان و بازتاب ارزش های قومی و فرهنگی آن تمدن 

 (1331 ،)حبیب شهریست.
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)علی زنگی آبادی، جابر علی زاده، بهزاد ،مذهبی و فرهنگی     منبع: اجتماعی، کابدیر از لحاظ اقتصادی، اهمیت بازا: 2شکل 

 (1331 ،رنجبرنیا
 
 

در اینجا الزم به توضیح است که بازار سنتی که در اینجا صحبت از آن است و شریان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

ها  اجزا خدماتی متعددی تشکیل شده است که عبارتند از: شده بلکه از کاربریها تشکیل نکالبدی شهر است تنها از دکان
ها، های تجاری  خدماتی) شامل: دکانها(، کاربریها، چهارسو و تقاطعهای اصلی و فرعی، داالنها، راستهمعابر) شامل: سردر

های آموزشی و فرهنگی) شامل: ها(، کاربریوانسراها و کارها، سراهای تولیدی و تعمیری، خدماتی، قیصریه ها، تیمچهکارگاه

  ها، زورخانه و ...خانهپزها، خوراکخانهها، قهوههای خدماتی از قبیل: حمامهای علمیه و مدارس( و سایر فضامساجد و حوزه
  (1331، )حبیب

 

 شاخصه های بازار -6
ای دارد که مطالعه آن به فهم جهان احساسی و هارزش ویژ های شهری سنتی ایرانهای کیفی کالبد فضاشکل و ارزش

های سنتی ( بازار نیز به عنوان یکی از همین فضا1331 ،)حبیب کند.می ادراکی جامعه ما و نهایتا طراحی مجدد آن کمک

 هایبه ایجاد فضاهایی با ارزشزش های کیفی خاصی است که شناخت این کیفیات شهرهای ایرانی به خودی خود دارای ار
های این کیفیات نهفته در فضاکرد. ها کمک شایانی خواهدهای ایرانی و فضاهای ایجاد شده در آنکیفی و کمی مشابه در شهر

 توان با حضور در محیط و ارتباط موثر با آن محیط درک نمود. سنتی را تنها می

های مثبت ارزشکرد. انی نیز به روشنی مشاهدههای ایرتوان در بافت سنتی بازارها در بناهای سنتی را میکیفیات و ارزش
-با قرارشود همان شاخصه های ماندگار بافت بازار دانست که باعث خلق فضایی است که انسان فضایی در کالبد و روح بنا را می

زندگی خویش را رفته در هیاهوی دستتواند آرامش ازکردن نیازهای مادی زندگی روزمره خود میطرفگیری در آن عالوه بر بر

های کالبدی و فزیکی بنا و شاخصه های ها را در دو دسته شاخصهتوان آنها میبازیابد. پس از بررسی و مطالعه این شاخصه

 اجتماعی بررسی کرد. -فرهنگی
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 شاخصه های کالبدی -6-1
با تنها انسان که ی نمود. زیرا های کالبدی بافت بازار تلقتوان همان ارزشهای فزیکی و کالبدی در بازار را میشاخصه

این شاخصه ها که برگرفته از فرهنگ و سنت در جامعه شود. ادراک محیط می حضور در محیط و ارتباط با آن قادر به
 کنند. باشند، به صورت معماری در کالبد بنا ظهور پیدا میمی

 

 اجتماعی -شاخصه های فرهنگی -6-2
باشد. این شاخصه ها در کالبد ن معنامندی کالبد از حیث فرهنگی اجتماعی میاجتماعی نیز هما -شاخصه های فرهنگی

شود. آن چنان که هر بنا به سبب قرارگیری در بنا تاثیرپذیری از فرهنگ و اجتماعی که بنا در آن قرار گرفته است معنی می
گاه فرهنگ و اعتقادات و نا را جلوهگیرد. پس می توان هر باجتماعی خاص از مردم تحت تاثیر فرهنگ همان مردم شکل می

 آداب و رسوم مردمش دانست.

 

 نمونه موردی) بازار بزرگ شهر تهران( -7

 
 بافت تاریخی شهر تهران -7-1

است و دارای تاریخی بس طوالنی در های بزرگ کشور از دیرباز، آباد و مسکونی بودهشهر تهران به عنوان یکی ازشهر 

است اما از حدود دویست سال گاهی این ناحیه، در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شدهسکونت هایباشد. ویژگیسکونت می
)مهندس شهر بزرگ تبدیل شده است. پیش، تهران به تدریج رشد یافته و به فاصله چند دهه این شهر کوچک به یک کالن

ی رهنمایی، دکتر سید امیر منصوری، دکتر عارف آقاصفری، دکتر سید حسین حاتمی نژاد، دکتر احمد پوراحمد، دکتر محمدتق

 (1333 ،حسین کالنتری خلیل آباد

تهران به عنوان پایتخت ایران از یک سو نسبت به دیگر شهرهای تاریخی کشور، شهری نوبنیاد است و از سوی دیگر، به 
ی آید. بخش عمده از ، از دوره پیش از پایتختی، شهری تاریخی به شمار مقدمت اسکان و زیست و معیشت در آندلیل 

تهران را به عنوان مرکز  12قرار گرفته است. به همین دلیل می توان منطقه  12نهادهای فرهنگی و تاریخی تهران، در منطقه 

بافت تاریخی شهر  (1331 ،)محمد تقی رهنمایی، محبوبه ملک نیا، منوچهر جهانیانو فرهنگی این شهر به شمار آورد.  تاریخی
 رود.مین قدمت خود دارای ارزش مکانی قابل تاملی بوده که از عناصر هویت بخش در بافت شهر به شمار میتهران به سبب ه

از برجسته ترین ویژگی های این منطقه تاریخی از تهران، قرار گیری بازار به عنوان قدیمی ترین بخش و هسته اولیه شهری و 

اشد. به طوری که قدیمی ترین اسناد کالبدی تهران همچون آثاری از بسیاری دیگر از اماکن فرهنگی، اجتماعی و دولتی می ب

)محمد تقی  مشاهده شده است. -که در محل بازار قرار دارد -آل بویه و سلجوقی در مسجد جامع و بقعه های اطراف آن
 (1331 ،رهنمایی، محبوبه ملک نیا، منوچهر جهانیان
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 در شهر تهران  12موقعیت منطقه: 3شکل 

 

 بازار بزرگ تهران -7-2
بازار بزرگ شهر تهران از مجموعه بازارهای بزرگ شهری و یکی از مهمترین آن ها است.این بازار که به مثابه استخوان 

این بازار که  بندی اصلی شهر در دو سده پیش نقش مهمی را در شکل گیری اقتصادی و فرهنگی شهر تهران داشته است.

را در بر می گیرد، به مانند دیگر بازارهای شهری ایران بر اساس الگوی کهن بازارهای شرقی هکتار  111امروزه مساحتی حدود 
)سرگذشت بازار بزرگ تهران ، بازارها و بازارچه های پیرامونی  مرکز تجمع مراکز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلی شهر بود. 

باشد. ها میزارها در شهرهای ایران، دارای راسته اصلی و رستهبازار تهران نیز مانند دیگر با (1333 ،آن در دویست سال اخیر

این،  باشد. عالوه برهای مختلف در بازار میراسته اصلی در نقش سازماندهی کننده برای رسته ها جهت عرضه اجناس صنف
 بازار تهران دارای عناصر دیگری همانند سراها، تیمچه ها و .. بوده است.

 

                           
 بازار بزرگ تهران     ماخذ: نگارنده: 4شکل 

 

 شاخصه های کالبدی بازار تهران -7-2-1
توان نمونه موفق جوابگویی فرم و فزیک بنا به عملکرد و خواسته های کاربر از کالبد و در نتیجه بازار بزرگ تهران را می

در کاربران  بیشتر بازار تهران که سبب ایجاد حس مکان شاخصه های بارز کالبدیاحساس رضایت و تعلق به مکان دانست. 
، انسان مداری و رعایت تناسبات انسانی در طراحی فضاهمچون:  معماری در مکان، توان در ویژگی هایی ازفضا شده است را می

فرم جوابگوی ...(، ایجاد ادراک مناسب از فضا در ذهن کاربر، رعایت عناصر کیفیت در فضا) ریتم، ترکیب، تناسب، توازن و 
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، عرصه بندی مناسب در فضا، فرم مناسب و جوابگویی به عملکردهای مختلف در فضا و ادغام مناسب معماری بازار در اقلیم

 به روشنی مشاهده کرد.حیطه شهری را 

 

 شاخصه های فرهنگی اجتماعی بازار تهران -7-2-2

اتفاقات فرهنگی جاری در جامعه در جوابگویی فضای بازار به  تواناجتماعی در بازار تهران را می -شاخصه های فرهنگی

های دسته جمعی در شهرها دانست. بازار نیز همانند چون مراسمات مذهبی و فرهنگی که در طول سال در اعیاد و عزاداریهم
ن که کالبد بازار چناباشد آندیگر ابنیه خلق شده از دل فرهنگ و سنت جامعه شهری برآمده و پاسخگوی نیازهای آن می

خوانی بسیاری با فضاهای جمعی مذهبی همانند تکایا و مساجد دارد. به صورتی که بازار تهران به سبب دارا بودن ویژگی هم

ای  هبلکه بازار به خودی خود مهر تواند تنها یک مرکز اقتصادی در شهر شمرده شود،های فرهنگی و اجتماعی بارز ، نمی
 شود.شمرده می 12منطقه فرهنگی در حیطه شهری 

 

 بررسی میزان حس مکان کنونی در بازار تهران -8
مورد (  خریداران بازار تهران در درو دسته از کاربران این فضا) حجره داران و کنونی در انتها میزان حس مکان در بازار

در زمینه سطوح مختلف حس مکان سته بندی دکتر محمد صادق فالحت داین بررسی که بر مبنای ارزیابی قرار گرفته است. 

 شامل نتایج زیر است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. صورت گرفته است

 

 میزان حس مکان در حجره داران -8-1

صورت پذیرفته است. میانگین سن جامعه آماری پاسخگو به  بررسی میزان حس مکان در بین حجره داران به وسیله پرسشنامه
پاسخ دهندگان به سواالت دارای مالکیت در ججره ها بوده و مابقی در حجره های  %11سال بوده است که  41پرسشنامه ها 

 استیجاری مشغول به فعالیت بودند.

                         

زیر 30سال

سال 30-40

سال 40-50

سال 50-60

سال 60-70

 
 نمودار سن جامعه آماری     ماخذ: نگارنده: 5شکل 

 
بر اساس طبقه بندی سطوح حس مکان دکتر فالحت  ت استفاده شده در پرسشنامه هاهمان طور که گفته شد، سواال

 دهد.تبیین شده است. جدول زیر برآمد اطالعات بدست آمده از پرسشنامه های حجره داران را نشان می

 

 داران     ماخذ: نگارندهسواالت پرسشنامه حجره: 1جدول 

خیلی  زیاد متوسط کم سوال 

 زیاد

 %1 %1 %3 %32 به تعویض ملک تجاری در بازار با مغازه در پاساژصنف مربوطهتمایل  1
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 %11 %11 %77 %1 نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در فصول گرم و سرد سال 2

 %3 %41 %23 %22 تمایل به شرکت در مراسمات مذهبی فرهنگی در بازار 3

 %3 %23 %11 %48 تمایل به تغییر بافت کنونی بازار  4

 %1 %1 %1 %177 تمایل به تعویض ملک مسکونی نزدیک به بازار با منزل مسکونی در بهترین نقاط تهران 5

 %1 %11 %57 %31 تمایل به سرمایه گذاری برای بهبود وضع بازار 6

 %1 %42 %23 %23 تمایل به کمک مالی و انسانی برای نظافت معابر 7

 خیر بله سوال 

 %1 %177 کردن درب حجره ها در صبحآب و جارو 6

 %71 %23 سکونت در منزل مسکونی نزدیک به بازار 3
 

در حجره داران بازار تهران نسبی حس مکان  وجودبررسی پرسشنامه های بدست آمده از حجره داران بازار تهران حاکی از 
با توجه به  سال بیشتر بوده است.41ی دگان باالنسبت به بازار در پاسخ دهناین احساس تعلق  باشد.می فضای بازارنسبت به 

توان دریافت که با پایین آمدن سن میزان حس مکان و تعلق خاطر کسبه نسبت بررسی های صورت گرفته بر پرسشنامه ها می

س خوش تغییرات بیشتری در بافت و معماری شده بود،حهایی از بازار که دستهم چنین در قسمت آید.به بازار پایین می
 آید.مکان نیز به نسبت سایر قسمت ها پایین تر می

 

                                  
 بازار با فضاهای تغییر کرده در بازار     ماخذ: نگارندهسه فضاهای یمقا: 6شکل 

 

 میزان حس مکان در کاربران) خریداران( -8-2

میانگین روش پخش پرسشنامه صورت گرفته است که ان از فضای بازار)خریداران( نیز به همان میزان حس مکان در کاربر

 .سال بوده است 31سن جامعه آماری پاسخگو به پرسشنامه ها 

                                

تا30سال

سال 30-40

سال-40-5

سال 50-60

 
 نمودار سن جامعه آماری     ماخذ: نگارنده : 7شکل 
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بر اساس طبقه بندی سطوح حس مکان دکتر فالحت تبیین شده  ی کاربران نیزستفاده شده در پرسشنامه هاسواالت ا

 دهد.را نشان می کاربران فضا و خریداران در بازاراست. جدول زیر برآمد اطالعات بدست آمده از پرسشنامه های 
 

 سواالت پرسشنامه کاربران)خریداران(     ماخذ: نگارنده: 2جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم سوال 

 % 11 % 1 % 77 % 21 ترجیح به خرید از بازار نسبت به خرید از پاساژها 1

 % 1 % 11 % 57 % 41 کنیدمدت زمانی که برای خرید در بازار صرف می 2

 % 31 % 67 % 1 % 11 توجه به عدم صدمه زدن به کالبد بازار حین خرید 3

 % 11 % 11 % 21 % 67 مراسمات فرهنگی و مذهبی در بازار عالقه منندی به شرکت در 4

 % 1 % 11 % 67 % 31 آسایش حرارتی در فصول مختلف در بازار 5

 % 1 % 21 % 47 % 47 یابی در بازار در حین خریدتوانایی در مکان 6

 % 11 % 11 % 11 % 77 تمایل به تغییر فضا و کاربری در بازار 7

 % 1 % 21 % 67 % 21 برای بازسازی بافت بازارتمایل به کمک مالی  8

 % 37 % 11 % 1 % 1 توجه به نریختن زباله در معابر 3

 

توان دریافت که حس مکان در خریداران بازار با توجه به جدول باال و نتایج به دست آمده از بررسی پرسشنامه ها می
کاربران این فضا علی رغم  کنند به مراتب کمتر شده است.اده مینسبت به حجره داران که به صورت دائمی از فضای بازار استف

عالقه و توجه به بازار و جنبه های کالبدی و معماری بازار حس تعلق عمیقی نسبت به آن ندارند. به صورتی که تنها تعداد 

 ها حاضر به کمک بهبود وضعیت کنونی بازار هستند.نمعدودی از آ

 

                                       
 فعالیت کاربران)خریداران( در فضای بازار     ماخذ: نگارنده: 8شکل 

 نتیجه گیری -3
باشد و ص و هویت تاریخی میقرارگیری در بافت تاریخی شهر تهران که دارای ارزش مکانی خا بازار بزرگ تهران به سبب

طول  های کالبدی و فرهنگی و اجتماعی نهفته اش، نمونه ای موفق در ایجاد حس تعلق و مکان درشاخصه چنین دارا بودنهم

شدند. قرار ک محیط میادرای که کاربران با قرارگیری در فضای بازار، قادر به کاربران فضا بوده است. به طور فعالیت خود در
باعث ایجاد احساسات ... و در نتیجه ارتقا  ستو کار داشته ا ربه صورت روزمره با آن سکاربر ر بازار به عنوان فضایی که گیری د

توان باشند میکه شکل دهنده حس مکان در فضا میبا توجه به تعاریف و عواملی شده است. کیفیت زندگی شهروندان می

مکان در کاربران بازار به  تعلق به و حس هویت مکانیت و کالبد بازار انجام شده است، دریافت که با توجه به تغییراتی که در باف
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های تاثیرگذار در ایحاد حس مکان در بازار با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه شاخصهتر شده است. مرور زمان کم

یت تاریخی و اصالت شهرها در ایجاد فضاهای دارای ند با توجه به هوتوانافت که معماران و شهرسازان میتوان دریتهران می

باعث ارتقا کیفیت زندگی شهروندی در تمامی زمینه های زندگی روزمره که و حس تعلق به مکان در کاربران  هویت مکانی
 است، اهتمام ورزند.

 
 ماخذ: نگارنده     گیرینمودار روند پژوهش و نتیجه:3شکل 
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