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 چکیده:

روزگاری قلب بازار ایرانی یکی از فضاهای واجد ارزش شهری در گذشته  و همچنین در حال حاضر می باشد که 

که لزوم اتخاذ رویکرد جامعی را طلب می نماید.  تپنده شهر ها بوده اند ولی به دالیلی بسیار دچار دگرگونی شده

  تحت عنوان محالت متصل به بازار بافت های متصل به بدنه بازارهای ایرانی اهمیتله و دغدغه مطرح، امس

. هدف از این رد و نوع مداخله متفاوتی را ایجاب می نمایدسایر بافت های شهری بوده که بالطبع رویک نسبت به

مقاله بررسی و تحلیل رابطه و تاثیر متقابل بازار ایرانی و محالت پیرامون آن بر یکدیگر می باشد که به موجب 

ایجاد شرایط سکونتی و سرزندگی در بافت محالت مجاور بازار ایرانی بایستی به دنبال توجه و حساسیت خاصی 

برخورد با این بافت ها بوده و بتوان مانع از روند رو به اضمحالل بازار ایرانی نیز گردید. در نگرش سیستمی در 

به مجموعه یکپارچه بازار و بافت محالت پیرامون آن اهمیت سازمان فضایی و ساختار بازار ایرانی در بافت های 

اصلی از بین رفتن ساختار یکپارچه بازار ایرانی و قدیم شهر و رابطه قوی آن با محالت آشکار می گردد. مساله 

بافت  مسکونی متصل به آن بوده که در اثر روند مداخله های نسنجیده و نابجا در معرض فرسایش و گسیختگی 

قرار گرفته اند. این مساله و چالش های پیش روی آن از این جهت حایز اهمیت بوده است که از بین رفتن 

ای دارای بازار به موجب عدم شناخت نوع و رویکرد مداخله صحیح در بافت های بخشی از ساختار شهره

 پیرامونی بازار، منجر به گسترش فرسودگی و روند اضمحالل بازار  و محالت پیرامونی گردیده است.

 : بافت تاریخی، بازار ایرانی، محالت متصل به بازار، چالش هاکلمات کلیدی
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 مقدمه:-1
فیت آن در رابطه با واحدهای سکونتی در قالب شهر، محله و واحد های همسایگی همواره از گذشته تا مقوله سکونت و کی

کنون با روند نزولی در کیفیت روبرو بوده است. غنی ترین سرزندگی و پیوند و انسجام بین محالت مسکونی را در بافت های 

دو وع بافت در انسجام و یکپارچگی خاصی با بکدیگر بوده که  متصل به بازار ایرانی می توان به وفور مشاهده نمود زرا این

خدماتی سرزنده از میانه بافت محالت و ایجاد اتصال کالبدی و -مجموعه پیچیده ای را به وجود آورده اند. عبور محور تجاری

شاخصی در طراحی عملکردی مابین بافت های مسکونی از جمله مهمترین ویژگی هایی بوده که بایستی به عنوان الگو و 

محالت جدید بکار گرفته شوند. حس تعلق اجتماعی، پویایی، حضورپذیری و سرزندگی محالت خصوصیاتی بوده که در محالت 

و بافت های مسکونی کنونی رو به افول رفته و در این مقاله هدف تحلیل این ارتباط  و شناخت علل به وجود آورنده آن می 

 باشد.  

مجموعه یکپارچه بازار و بافت پیرامون آن اهمیت سازمان فضایی و ساختار بازار ایرانی در بافت های در نگرش سیستمی به 

قدیم شهر آشکار می گردد. مساله اصلی دیگر ازبین رفتن ساختار یکپارچه بازار ایرانی و بافت متصل به آن بوده که در اثر روند 

(. از طرفی الگوها فاقد ارزشی به عنوان 1ختگی قرار گرفته اند) تصویرمداخله های نسنجیده و نابجا در معرض فرسایش و گسی

فضاهای خدماتی شهری شکل گرفته که فاقد هویت و معنای گذشته می باشد. از طرفی توسعه بافت های ناپایدار پیرامونی را 

دل هایی پیشنهادی در ساختار منجر می گردند. با وجود داشتن الگوهای شاخص شهری )بازارهای ایرانی( می تواند الگو و م

پس از مرور ادبیاتی موضوع چالش های موجود در بازار ایرانی و بافت محالت پیرامونی آن را به جهت  شهری پیاده سازی نمود.

 شناخت دقیق تر و شناسایی عوامل آن بررسی می نماییم.

 
 محالت تخریب شده مجاور بازار-1تصویر

 بازار در معماری و شهرسازی -2
با توجه به محور اصلی پژوهش، بر تعاریفی که بیشتر بر مفاهیم نقش و عملکرد های بازار تاکید داشته اند، تمرکز شده است و 

به عنوان عامل موثر در شکل گیری هنجارها و کیفیات فضایی بازار مانند سرزندگی و پویایی، مکان اجتماعی،  کاربری و فعالیت

( آمده بازار به عنوان 1831ورد بررسی قرار گرفت.به عنوان نمونه،در تعریفی که از لطیفی )قلب تپنده شهر و ستون فقرات م

عامل تغذیه کننده اصلی شهر معرفی شده که بیانگر تجمع و تمرکز کاربریهای خدماتی شهر در آن بوده و بر نقش عملکرد 

 به اختصار ارائه گردیده است. 1تاکید می گردد. مابقی تعاریف در جدول 
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 اصول مهم از تعاریف گوناگون بازار در شهرسازی-1جدول

 فعالیت در تعریف و عملکرد نقش بازار اصول مهم در تعاریف اثر

 (1811سلطانزاده)
معانی گسترده: محل شلوغ و پر ازدحام،اعتبار و  -

 اهمیت اشخاص و غیره.

شلوغی و تردد ناشی از تجمع کاربری و فعالیت های 

 متنوع

 مرکز خرید و مکانی اجتماعی (1830عسگری )
مرکز خرید به معنای مرکزی )محور( که تمامی نیازهای 

 در آن تأمین می شده است

 بازار در روابط فضایی و عملکردی با شهر - (1833عباس زادگان )
داشتن روابط عملکردی و کارکردی بازار با مجموعه 

 بزرگتر )شهر(

 (1831لطیفی )

حالت شهر و همچون محالت بازار همچون یکی از م-

 دارای مسجد،تکیه،مدرسه،حمام،آب انبار

 بافت تغذیه کننده اصلی شهر -

اختالطی از سایر کاربری های مذهبی، فرهنگی، تجاری، 

 خدماتی و بهداشتی

 (1833بیگلری )
 قلب تپنده شهر و ستون فقرات آن -

 پدیده ای شهری و عاملی برای شهرنشینی -

حاظ ارائه تمامی خدمات و فعالیت قلب تپنده شهر از ل

 های اقتصادی

 تنوع از کاربری ها و فعالیت ها عرصه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی- (1833بهزادفر )

 (1832کبیرصابر)

بارزترین نماد زندگی شهری و سکونت در زیست  -

 بوم های بزرگ ایران زمین

 ستون فقرات شهرهای ایرانی -

حور بازار بوده که این مرکزیت مرکز شهر در ایران زمین م

را به دلیل ارائه خدمات و فعالیت های اقتصادی دارا بوده 

 است.

 1141،دهماخذ: نگارن

 

 انواع نقش و کارکرد بازار در گذشته: -1

در شهرهای قدیم ایران،بازار هسته مرکزی شهر را تشکیل می دادکه باعملکردهای گوناگون اقتصادی،اجتماعی،مذهبی،مظهر 

(.بازار به مثابه عرصه اجتماعی و 1833ملی از بنیان های مدنی محسوب می شود که طی قرون شکل گرفته اند)سعیدنیا،کا

و به عنوان هسته اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر  فرهنگی همواره مکانی برای بخشی از فعالیت های انسان اجتماعی بوده

ت، از دیرباز مکانی بوده که حاصل فعالیت های انسانی در آن مبادله می .در حقیق(1833ایفای نقش می کرده است )قاسمی، 

شده است.نتایج فعالیت های انسانی به منزله محصوالت فرهنگی، برای برآوردن نیازهای انسانی به بازار عرضه می شده است.از 

اجتماعی -است.مطالعه و تفحص فرهنگی این رو بازار از سویی جنبه اقتصادی و از سویی دیگر ابعاد اجتماعی و فرهنگی داشته

در فضای بازار های سنتی دقیقا نشان دهنده حضورپررنگ و برجسته عناصر فرهنگی و اجتماعی در محیطی ظاهرا اقتصادی 

است.در بخش های پررونق بازارها،روزانه هزاران نفر از اطراف و حتی از خود شهر وارد بازار می شدندو به دادوستد و مراودات 

 ( در انواع فضاهای زیر دسته بندی می شود:1833تصادی می پرداختند.کارکردهای بازار از دیدگاه پوراحمد )اق

 فضاهای تجاری -

 مذهبی شامل: مسجد، حسینیه، مدارس و حوزه های علمیه-فضاهای مربوط به کارکردهای فرهنگی-

 انه، پذیرش مسافر، امور اداریفضاهای مربوط به کارکرد های خدماتی شامل: حمام، آب انبار، سقاخ-

 فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی شامل: زورخانه، نگارخانه، چهارسوق، میدان.-

بازار همزمان به چند نیاز انسانی پاسخ می گوید: یک مرکز خرید است، یک مکان اجتماعی و رابطه اش با فضاهای مذهبی 

(در رابطه 1833(. همچنین سعیدنیا )1833یت آن فضاها در بازار می شود )معماریان،مانند مسجد و مدرسه باعث تجلی روحان

در شهرهای قدیم ایران، بازار هسته مرکزی شهر را تشکیل می دادکه باعملکردهای »با تنوع عملکردی بازار بر این باور است که

این «. می شود که طی قرون شکل گرفته اند گوناگون اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، مظهر کاملی از بنیان های مدنی محسوب

تعریف نشان می دهد که در بازار تنوعی از فعالیت ها و کاربری ها موجود بوده که در ایجاد فضای شهری سرزنده، پویا و جاذب 
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جمعیت مؤثر بوده است.امروزه به علت دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی کشور در سال های اخیر، تغییرات عمیقی در 

فعالیت های اقتصادی و اجتماعی پدید آمده است و این تغییرات خود اثرات چشمگیری در عادات خرید و فروش و توزیع 

(.بنابراین مقوله معاصرسازی نیازها و تجدید نظر در 1833واحدهای تجاری شهرهای ایران به دنبال داشته است )بهزادفر، 

 کاربری های بازارها بایستی مد نظر قرار گیرد.

 

 حرکت در بافت محالت و بازار ایرانی:-9
جهت بیان واضح تر رابطه بین محالت و بازار به بررسی نقش حرکت و تعمیم آن به بافت پیرامونی بازار پرداخته شده است. 

حرکت در فضاهای شهری اساس تجربه آنها را تشکیل می دهد و پارامتر مهمی در ایجاد زندگی و فعالیت محسوب می شود 

(. منظور از حرکت در این پژوهش، حرکت پیاده می باشد که رابطه تنگاتنگی با بازار دارد ودر ارتباط با 880:2008مونا،)کر

( بیان می دارد که زندگی پیاده در صورت 2000فضای بازار مورد بررسی قرار می گیرد. کرمونا به نقل از دوانی و همکاران )

بل دسترس اند نمی تواند معنی داشته باشد. در این صورت دلیلی برای پیاده رفتن عدم وجود مقاصدی که به شکل پیاده  قا

 وجود نخواهد داشت و خیابان ها به سادگی خالی از حرکت پیاده خواهند شد. 

پیوستگی در تجربه شهری در حرکت پیاده به اتصال بین فضاها مربوط می باشد، به گونه ای که برای افراد پیاده، اتصال بین 

ضاها اهمیت دارد و فضاهای موفق شهری با سیستم حرکت پیاده و حرکت محلی عجین اند.بازار های قدیمی و تاریخی نیز ف

جزو این گونه فضاهای شهری بوده اند که دارای انسجام و پیوستگی با سیستم حرکت محلی می باشند، به گونه ای که مسیر 

ده بلکه در آن سوی بازار امتداد می یابد و بازار در حکم فضای بینابین این های موجود در بافت در برخورد با بازار قطع نش

مسیر ها می باشد. در یک فضای شهری حرکت پیاده به ندرت یک منظوره است، در راه رفتن به یک مقصد خاص، برای خرید 

می گذرد لذت می بریم  روزنامه متوقف می شویم با یک دوست صحبت می کنیم و از دیدن تماشای آن چه در اطرافمان

( پتانسیل برای انجام چنین عملکردهایی را محصول جانبی حرکت در فضا می نامد. در 1111(. بیل هیلیر)881:2008)همان،

بازار های ایرانی محصول جانبی حرکت به دلیل مجاورت با محالت مسکونی از پتانسیل باالیی برخوردار است. دیدن آشنایان 

جره و محصوالت فروشی آنها تجربه ای دیگر و تماشای افراد و عابران و در نهایت خرید یا عبور از بازار، یک تجربه، تماشای ح

فراهم کننده تجربیات پیوسته در زمان عبور از بازار بوده است در نتیجه فراهم آوردن امکان بروز اتفاقات متعدد و جذاب برای 

بازار به عنوان »( در این رابطه می گوید: 1833غنای بازار می افزاید. نادری ) رهگذر در مسیر بازار از مواردی می باشد که بر

مهم ترین محور ارتباطی، اکثر فعالیت ها و رفت و آمدها در سطح شهر و محالت در این محور اتفاق می افتاد و مهم ترین 

 (.Hillier& Hanson 4891. Hillier et al. 4889 & Hillier & Vaughan 022:7001) «.کانال ارتباطی بین شهروندان بود
 

 تاثیر متقابل بازار و محالت پیرامونی بر یکدیگر-5
 

بازار ایرانی دارای دو راسته اصلی و فرعی می باشد که راسته فرعی به صورت محوری با مقیاس محلی در بین محالت کشیده 

دو مجموعه به صورت سیستماتیک با زیر مجموعه های می شده و راسته اصلی که بدنه و پیکره بازار را تشکیل می دهد. این 

(. بازار عالوه بر پویایی و رونق تجاری و خدماتی به دلیل واقع بودن در 2خود و با کل مجموعه در ارتباط می باشند )تصویر

ود می باشد میانه بافت مسکونی قسمتی از پویایی و حضورپذیری خود را مدیون تردد و سرزندگی محالت مسکونی پیرامونی خ

)معماریان،  از این رو هر گونه تغییری در هریک از دو جز اصلی بافت )بازار و محالت( منجر به تغییر در دیگری نیز می شود

. هم اکنون نیز شاهد شکلگیری این تغییرات و تاثیر نامطلوب تغییرات بازار بر محالت مجاور خود می باشیم. در ادامه (1833

 بین فضای بازار و محالت بحث می شود.در رابطه با حرکت ما
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 سیستم یکپارچه بازار و محالت پیرامونی-2تصویر

 

 چالش های موجود و تاثیر بر محالت-6
 چالش های کاربری و فعالیت-6-1

تجاری آن می باشد و از گذشته تا کنون این نقش مهم را ایفا نموده -موجودیت بازار به دلیل کارکرد و هویت اصلی خدماتی

ست. در گذشته بازار فقط به عنوان محور و فضایی تجاری  مطرح نبوده بلکه ترکیب مناسبی از کاربری های متنوع تجاری، ا

خدماتی، مذهبی، آموزشی، ورزشی و غیره را داشته است. این تنوع و چیدمان مناسب کاربری ها منجر به افزایش حضورپذیری 

رفی محالت مجاور بازار های ایرانی نیز به دلیل مجاورت و نزدیکی با آن از پویایی و پویایی بازار ایرانی می شده است و از ط

حضور و از خدمات و کارکردهای آن بهره می بردند. چالش اصلی در زمینه بازار  روند رو به اضمحالل آن در زمینه پویایی و 

های موجود در بازار به دلیل تغییر در نیازها و خدمات دهی و حضور پذیری می باشد. زیرا بسیاری از  کاربری ها و فعالیت 

نحوه برآورد آن، دچار دگرگونی شده و منجر به متروکه شدن راسته های فرعی و قسمتی از راسته های اصلی شده است و 

به  از طرفی فرسودگی بافت مسکونی پیرامون بازار و کماکان این تغییرات منجر به متروکه شدن بافت محالت مجاور شده است

در ادامه دالیل پیدایش این تغییرات . دلیل نقش امنیت فضایی و عبور و مرور  بر میزان امنیت و پویایی بازار تاثیر داشته است  

 در کاربری و فعالیت مورد بررسی قرار می گیرد.

 : دگرگونی و تغییر کارکرد بازار به دلیل تغییر نیازها -6-1-1
و همچنین دگرگونی در نحوه برآورد آنها تغییراتی در ساختار بازار ایرانی به وجود آمده است  به دلیل تغییرات درنیازهای مردم

از جمله حذف کارکرد فضاهایی چون کاروانسرا و آب انبارها ، رنگرزی و ...متروکه ماندن حجره ها و تغییر عملکرد به انبار کاال. 

. ارتباط و تاثیر کارکرد بازار بر (1833)چینی چیان،  گونی شده اندمحالت مسکونی نیز در اثر تغییر کاکرد بازار دچار دگر

محالت شامل خدمات رسانی بازار به محالت مجاور خود از طریق راسته های فرعی بوده که به دلیل ازبین رفتن یکسری 

ویایی و حضور پذیری خدمات، منجر به افزایش بدنه های غیرفعال در و در نتیجه روند رو به متروکه شدن بازار و کاهش پ

  (. 8)تصویرمحالت اطراف آن  گردیده است
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 مراحل تغییر و دگرگونی بازارها-1تصویر

 

 

 کاهش تنوع فعالیت ها و کاربری ها -6-1-2
 

چالش دیگر مقوله کاهش تنوع قعالیت ها و کاربری ها در بازارها  به دنبال آن تاثیر مستقیم بر عملکرد و خدمات رسانی به 

نیز می باشد. پویایی هر بازاری چه سنتی و چه جدید به سرزندگی و پویایی کارکرد آن وابسته می باشد )معماریان، محالت 

(. تنوع فعالیت ها از جمله مواردی بوده که منجر به ایجاد مقاصد متنوع به سمت بازار می شده که همین مقاصد عاملی 1833

و محالت جهت برآورد نیازها بوده است. ناگفته نماند که کاهش تنوع فعالیت ها و خدمات عالوه بر بازار در پهنه  در پویایی بازار

های محالت مجاور بازار نیز به وقوع پیوسته که دالیل متفاوتی تاثیرگذار بوده اند از جمله افزایش قدمت بافت مسکونی و ازبین 

وجب فرسودگی کالبدی و عدم رسیدگی و مرمت منجر به ازبین رفتن کاربری های رفتن کاربری های متنوع در محالت به م

محلی مانند زورخانه، تکیه و در برخی موارد حسینیه ها شده است. از آنجا که حضور پذیری و پویایی بازار بر محالت تاثیر گذار 

 (.1)تصویر تی را داشته استبوده است و بالعکس در نتیجه بروز تغییرات ذکر شده بر هر دو تاثیرات متفاو
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 کاهش تنوع کاربری ها و فعالیت های بازار-9تصویر

 

  تغییر حوزه نفوذ بازار-6-1-9
بازار ایرانی در گذشته دارای حوزه نفوذ و خدمات رسانی در سطح کل شهر بوده است و تمامی راسته های اصلی و فرعی آن 

نیز تعدادی از بازارهای ایرانی با وجود رشد و توسعه شهر همچنان با حوزه  دارای شعاع عملکردی کل شهر بوده اند. هم اکنون

نفوذ شهر و فراتر از آن در حال فعالیت می باشند. ولی تعدادی از بازار ها به موجب توسعه شهر در طول زمان با کاهش حوزه 

ر و به دنبال آن اهمیت موقعیت محالت مجاور نفوذ و خدمات رسانی مواجه شده اند. این تغییر حوزه نفوذ از میزان اهمیت بازا

بازار کاسته شده و حضور پذیری و تردد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بدین صورت کاهش حوزه خدماتی بازار دارای 

 تاثیری مستقیم بر محالت مجاور آن می شود. 

 

 تاثیر تغییر عملکرد بر محالت-6-1-5
ی که سرزندگی و پویایی را تهدید می نماید از جمله مواردی می باشد که دارای اثرات سو بر تغییر عملکرد ها به عملکردهای

عملکرد بازار و محله می باشد. تغییر عملکرد حجره های بازار به انبار کاال و تخلیه واحد های مسکونی مجاور بازار به محل انبار 

ور بازار و پایین آمدن قیمت اجاره و خرید مسکن شده که در کاال ها همگی باهم منجر به کاهش ارزش سکونتی محالت مجا

. روند (1833عمرانی، ( نتیجه جابجایی جمعیت اصیل و سکونت قشر مهاجر  و فاقد احساس تعلق و هویت به محله شده است

ضمحالل تبدیل هویت مسکونی محالت به انبار و کارگاه های کوچک دستی  و حتی صنعتی سبک همگی باهم روند رو به ا

 توامان بازار و محالت را موجب می گردد.

 چالش های کالبدی و مورفولوژی:-6-2
ساختار جدید شهر ها که بر اثر ورود یک پدیده جدید تغییر می کند می تواند بر نقش سایر فضاها تاثیرگذار باشد. لذا تصمیم 

لذا پیشنهاد  عناصر دیگر شهری مورد ارزیابی قرار دهند. سازان و تصمیم گیران قبل از هر اقدام کالبدی باید تاثیرات آن را بر

می شود در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری با بهره گیری از روش های موثر تحوالت احتمالی ساختار شهر بر بازارها و 
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بازار به صورت موردی فرآیندی را جهت مداخله در بافت   0در تصویر شماره بافت های پیرامونی آنها مورد بررسی قرار گیرد. 

 ارایه می کند که نشان دهنده رویکرد سیستمی یکپارچه به مقوله مورد نظر می باشد.  

 

 
 بررسی سیستم بازار و محالت-5تصویر

بدین صورت که در  مراحل بروز تغییرات به موجب اعمال شرایط شهرسازی هر دوره نشان داده شده است 1در تصویر شماره 

رود ایران به فرآیند ادغام در سرمایه داری جهانی تغییراتی در بازار و سیستم اقتصادی کشور و تولیدات به دوران قاجار با و

وجود آمد، که با تاسیس تعدادی کارخانه در شهر همراه بود؛ در دوران پهلوی به دلیل پیدایش تغییرات اساسی در ساختار شهر 

خیابان تجاری برای بازار ایرانی به وجود آمد. پس از انقالب اسالمی نیز با و خیابان کشی های متعدد رقیب تجاری تحت عنوان 

گسترش حومه نشینی و نیاز به بهسازی و نوسازی های شهری، تغییرات گسترده ای در بافت پیرامون بازار ها به وجود آمد که 

 ر بوده است.همه موارد باال باهم بر روند تغییر جایگاه بازار و بافت پیرامونی آن تایر گذا
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 بررسی سیستم بازار و محالت -6تصویر

 چالش های حرکت و دسترسی-6-1
اصل ارتباط به مثابه اساسی ترین مفهومی است که در تمام اصول و قواعد طراحی شهری جای دارد و در درجه اول تشخیص 

ی تعلق دارند یا نه. دوم اینکه ارتباط با فاصله ا ویژگی ها اجزاء را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه آیا این اجزاء به مجموعه

میان اجزا سر وکار دارد )به معنای اقلیدسی کلمه(. نظام ارتباط از سویی جنبه حرکت را در بر می گیرد، حرکت از چیزی به 

معنی پیدا کند ط ارتبا تناوب و رفت و برگشت در یک دستگاه برقرار باشد تاچیزی، از جایی به جایی. در واقع باید صورتی از 

جهت بیان واضح مقوله حرکت ودسترسی در بازار ایرانی و چالش های مطرح در این زمینه، تعاریف  (.1832،88)توسلی، 

 بررسی شده است. 2مبتنی بر حرکت در مورد بازار در جدول شماره 

 
 تعاریف بازار مبتنی بر حرکت-2جدول شماره 

 
 1141منبع: نگارنده،
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 ( نیز چنین می گوید: 1833بهزاد فر )

برای رفتن "میان بر"نقش راه از آنجا که امتداد بسیاری از بازارهای شهرهای بزرگ به یک میدان عمومی متصل می شد بازار، »

از یک بخش شهر به بخش دیگر را نیز ایفا می کرد، پس بسیاری بودند که از بازار عبور می کردند، بدون این که خریدار یا 

فروشندگان و خریداران، عابران نیز حضور داشته و هر سه به صورتی درهم تنیده شند. به این ترتیب در بازار سوای فروشنده با

  «.زیر یک سقف قرار می گرفتند

دسترسی به کاربری مقصود اصلی از حرکت است و تغییر در کاربری و محل استقرار آن الگوی حرکتی را تغییر می دهد که این 

ها مشهود می باشد به گونه ای که زمانی مقصد و کاربری های مقصد درون بازار یا در اطراف آن بوده اند و تنها نیاز در بازار

فضای شهری در آن زمان که هم مبداء و هم مقصد را در درون خود داشته و هم محصول جانبی حرکت را بازار ها بوده اند، 

به دلیل روند رو به فرسودگی  .(1)نمودار ره از بازار به خیابان ها سرازیر شدولی با تحوالت اخیر سیر حرکت پیاده به همراه سوا

محالت مجاور بازارها و از  بین رفتن سیستم منسجم محله و بازار  تغییراتی در الگوی حرکتی به وجود آورده که بر میزان رفت  

بر محالت پیرامون که زمانی در تطبیق با مورفولوژی و آمد و حرکت درونی بازار تاثیر گذاشته است. تغییرات در مسیر ها و معا

 3ای پیاده منتهی به بازار شده است.  این ویژگی در تصویر شمارهمعابر منتهی با بازار بوده اند منجر به کاهش تداخل مسیره

رداخته است که این نشان داده شده است. پیدایش خیابان های تجاری عاملی دیگری بوده که به رقابت با محور بازار ایرانی پ

 3موجب پیدایش شهرسازی نوین در دوران پهلوی بوده است این تعییرات معابر پیرامون بازار در تصویر شماره  به تغییرات

 نشان داده شده است.
 

انواع مقصد حرکت در فضای بازار -1نمودار  

 

 

 

 

 
 -42تصویر

 

 انواع حرکت در فضای بازار

 حرکت از بیرون به بیرون بازار حرکت از درونی بازار حرکت از بیرون به درون و بالعکس

دسترسی به محالت مسکونی اطراف -

 بازار

ا دسترسی از محالت اطراف به کاربری ه-

 و عناصر شاخص درون بازار
 

دیگر  تیدسترسی از فعالیتی به فعالی-

 درون بازار )دسترسی حجره به حجره(

حرکت طولی عابر و مشتری در بازار -

ازارجهت دسترسی به فعالیتی خاص در ب  

 دسترسی از محالت اطراف بازار به محله ای-

 دیگر در آن سوی بازار )نقش میانبر بازار(

استفاده از بازار به عنوان مسیری دارای -

ه ترسی بآسایش اقلیمی و امنیت جهت دس

 مقصدی خارج از بازار
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 معابر منتهی به بازار -7تصویر

 

 
 ن های تجاری در رقابت با بازارپیدایش خیابا-8تصویر

 

 چالش های اجتماعی-6-9
شهر ایرانی با تمام اصالت های خود عنصری به نام بازار را از گذشته تا به امروز داشته است و به نوعی ماندگاری عنصر بازار با 

ت دیگر این ارتباطات فضایی نه وجود تمام تغییرات در طی زمان خود، اشاره به وجود منطق اجتماعی در این فضا دارد. به عبار

تنها شامل استفاده های تجاری بازار است، بلکه به مسائل اجتماعی مربوط می شود که ابزاری برای شناخت و تداوم هویت های 
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. هدفمند بودن فضای بازار باعث شده است که رابطه ای خاص میان عملکرد (1833)شفقی،  فرهنگی و ایجاد حس تعلق است

ماعی در شهرها ایجاد شود و این همان حلقه گمشده ای است که باید در برخورد با عناصر با هویتی مانند بازار به و معنی اجت

(. فرهنگ بازار عبارتی است برای تعریف چارچوب برخوردهایی که ممکن است هر 1833آن توجه کنیم )عباس زادگان،

ا فروشنده، در بازار داشته باشد. اگر مناسبات جاری در بازار را شهروندی با شهروندی دیگر فارغ از این که خریدار باشد ی

مجموعه ای به هم پیوسته از تعامالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...بدانیم، حفظ کیفیت این موجودیت وابستگی بسیاری به 

 مناسبات اجتماعی دارد. 

  مقوله فرهنگ در مقیاس کلی به دو بخش تقسیم می شود:

  که پیش از ما فرهنگ غالب بازار بود. فرهنگی -الف

 فرهنگی که می توان از آن تحت عنوان فرهنگ معاصر بازار یاد کرد. -ب

که منطقی ترین زمان برای تفکیک این خط سیر تاریخی در هر شهری، همزمان با اصالحات شهری دوران پهلوی اول می 

 باشد.

نبوده، فرهنگ بازار صرفا متاثر از نیروهای اقتصادی نبوده بلکه تاثیر  با توجه به این مهم که بازار فضایی صرفا اقتصادی 

اجتماعی و به طور اخص مذهبی و سیاسی بر عوامل اقتصادی بیشتر بوده است. پرهیز از دروغ و ریاکاری و  -نیروهای فرهنگی

در واقع (. 1833خود باز می دارد )پیرنیا،مردم فریبی به ویژه رباخواری، بازرگانان و سوداگران ایرانی را از سودجویی از پیشه 

بیش از آنچه فرهنگ فراگیر شهر بر مناسبات بازار تاثیرگذار باشد، این فرهنگ بازار بود که کلیت مناسبات اجتماعی شهر 

خی تاریخی را تحت تاثیر خود قرار می داد. اما امروزه به بازار تاریخی، فقط به واسطه قدمت زمانی کالبدش است که تاری

تفاوت بین قشر اجتماعی ساکن پیرامون بازار در گذشته و حال نشان داده  1در تصویر  منسوب می شود نه فرهنگ آن )همان(.

شده است در این بیان و تحلیل به دلیل وجود قشر بازاریان در سکونت مجاور بازار و باالبودن شان اجتماعی سکونت پیرامون 

در نگه داری بافت های جاور بازار بر خوردار بوده ولی هم اکنون به دلیل کاهش شان سکونتی  بازار از جایگاه و مشارکت باالیی

آن و جابجایی افراد اصیل به محالت مجاور خیابان ها، در نتیجه کم ارزش شدن اراضی مذکور و سکونت قشر پایین دست 

 گی قرار گرفته است. جامعه و عدم حس تعلق به بافت؛ این محدوده در معرض عدم رسیدگی و فرسود

 

 
 تفاوت ویژگی های اجتماعی بازار در گذشته و حال-4تصویر
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 گیرینتیجه-6-5

در بررسی چالش های مطرح شده در رابطه با بازار ایرانی و بیان ارتباط آن با محالت پیرامونی این نکته بارز می گردد که جهت 

انی شناخت سیستم یکپارچه بافت مورد نظر و میزان ارتباطات و هم بررسی هرگونه مداخله در بافت های پیرامون بازار ایر

پیوندی عناصر بافت باهم و از طرفی با بازار ایرانی ضروری می باشد چرا که هر گونه مداخله ای بدون شناخت کامل هم 

رات انتخاب نمود. بازار پیوندی های معابر و دسترسی و رابطه عناصر با یکدیگر نمی تواند الگوی مناسب را جهت اعمال تغیی

چرا  ایرانی به طور جداگانه دارای چالش هایی بوده که بایستی به طور همزمان در رابطه با  محالت پیرامونی مد نظر قرار گیرد

اسالمی قابلیت استفاده از معانی نهفته در آن -که یکی از غنی ترین فضاهای شهری در گذشته بوده که به عنوان الگویی ایرانی

فرهنگی و فرم کالبدی و -. در تمامی مقوله های بررسی شده کاربری و فعالیت، حرکت و دسترسی، اجتماعی د داردوجو

بایستی تمامی چالش های مطروحه استخوان بندی مشکالتی از بر هم خوردن نظم طبیعی ارتباط عناصر مشخص گردید که 

به اینکه از ابتدا بازار ایرانی همواره در اتصال کالبدی با محالت  با توجه در نظر گرفته شود.در رابطه با هر مقوله جداگانه 

مسکونی بوده که به صورت سیستمی دوطرفه یکدیگر را پشتیبانی می نمودند؛ بایستی در طرح های نوسازی و بهسازی شهری 

استفاده نمود تا ساختار  وسیستم در محدوده بازار و بافت پیرامونی آن از الگوهای بدست آمده در نتیجه مطالعه در این زمینه، 

   جدیدی که در بافت تاریخی پیاده شده؛ قابلیت همخوانی و کاکرد هماهنگ را با بازا ایرانی دارا باشد. 
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