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  خالصه

 

مطرح است، حضور انسان و فعالیت های وی در فضاهای عمومی و انسان به عنوان عامل حیات بخش به فضاها همواره 
مصنوع منجر به خلق و تقویت و استمرار یک محیط سرزنده شهری می شود و در نتیجه آن می توان تحقق یک محیط با 

ی قرار کیفیت مطلوب زندگی شهری را برای شهروندان انتظار داشت. پس آنچه باید در رأس همه امور برنامه ریزی و طراح

گیرد تامین یک محیط انسانی و در شان انسان برای حضور انسان می باشد. امری که متاسفانه نادیده گرفته شده و منجر 
به تبدیل فضاها به محیطی بی روح و کسل کننده شده است. وقتی سخن از خلق محیط انسانی و به تبع آن محیط سرزنده 

اخص های آن در فضاهای عمومی شهری پرداخت. و در نمونه ما بازار همدان می شود ابتدا باید به تعریف سرزندگی و ش

مورد مطالعه قرار گرفته است بازارها باتوجه به سابقه دیرینه تجازت در ایران و نقش آفرینی بسزایی که تجارت و اقتصاد در 

ه دلیل دارا بودن عناصر منحصر معیشت مردم داشته اند، به عنوان قلب تپنده اقتصاد شهر محسوب می شوند و همچنین ب
به فرد و اصالت شایان توجه در طراحی معماری و فضاهای شهری به عنوان نمادی از ارزش های جامعه، تجلی معماری 

اصیل ایرانی هستند. بازارها در شهر ها به عنوان محور اصلی شکل گیری شهرها با عناصر شکل دهنده شان شامل حجره 

تیم و تیمچه هادر کنار سایر عناصر شهری چون مساجد، حمام ها و مدارس، همواره محل اصلی ها، غرفه ها، سراها و 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و حتی به عنوان سرمنشاء شکل گیری بسیاری از جنبش های سیاسی و فرهنگی در 

ورد سرزندگی فضای شهری استخراج جوامع گذشته، نقش مهمی را ایفا کرده اند.ابتدا منابع و مبانی نظری مطرح شده در م

شده است و در مرحله بعد به عنوان نقطه آغازین برداشتهای میدانی با حضور در بازار همدان و ثبت رفتارهای صورت گرفته 

توسط شهروندان استفاده کننده از این فضاهای شهی، شناسایی و ثبت شده است که عوامل باعث افزایش حس سرزندگی و 
 بازار همدان، گردیده است. تداوم حضور در
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 مقدمه 

یکی از مشکالت اساسی شهرها و محیط های جدید، در حال حاضر، خالی شدن روح زندگی در آنها و در فضاهای           
دیرینه تجارت در ایران و نقش آفرینی بسزایی که تجارت و اقتصاد در معیشت شان است. بازارها با توجه به سابقه  شهری

مردم داشته اند، به عنوان قلب تپنده اقتصاد شهرهای ایران محسوب می شوند و همچنین به دلیل دارا بودن عناصر منحصر 

ی جامعه، تجلی معماری اصیل به فرد و اصالت شایان توجه در طراحی معماری و فضای شهری به عنوان نمادی از ارزش ها
ایرانی هستند. بازارها در شهرها به عنوان محور اصلی شکل دهنده عناصر شهری محسوب می شوند و به صورت ترکیبی از 

فضاهای باز و بسته با رعایت ابعاد انسانی به شکل محورهای ثابت، منسجم و پیوسته یا ساختاری منشعب در طول مسیر 

بازارها به عنوان محور اصلی شکل گیری شهرها با عناصر تشکیل دهنده شان شامل حجره ها، غرفه و  خود شکل گرفته اند

محل اصلی فعالیت های  هها، سراها و تیم و تیمچه ها در کنار سایر عناصر شهری چون مساجد، حمام ها و مدارس، هموار
های سیاسی و فرهنگی در جوامع گذشته، اجتماعی و فرهنگی و حتی به عنوان سرمنشأء شکل گیری بسیاری از جنبش 

 نقش مهمی را ایفا کرده اند.

 

 سرزندگی چیست – 1

انسان به عنوان عامل حیات بخش به فضاها همواره مطرح است، حضور انسان و فعالیت های وی در فضاهای عمومی          
و مصنوع منجر به خلق و تقویت و استمرار یک محیط سرزنده شهری می شود و در نتیجه آن می توان تحقق یک محیط با 

آنچه باید در رأس همه امور برنامه ریزی و طراحی قرار  کیفیت مطلوب زندگی شهری را برای شهروندان انتظار داشت. پس

گیرد تامین یک محیط انسانی و در شأن انسان برای حضور انسان می باشد، امری است که متاسفانه نادیده گرفته شده و 

محیط منجر به تبدیل فضاها به محیطی بی روح و کسل کننده شده است. وقتی سخن از خلق محیطی انسانی و به تبع آن 
سرزنده می شود ابتدا باید به تعریف سرزندگی و شاخص های آن در فضای عمومی شهری پرداخت. ارائه تعریف جامعی از 

خوانایی، نفوذپذیری، حرکت، » سرزندگی مستلزم در نظرگرفتن رابطه این کیفیت و دیگر کیفیت های محیط نظیر 

است. « عطاف پذیری، تناسب بصری، رنگ تعلق، غنای احساسی و ... همسازی با طبیعت، اختالط کاربری، فرم، گوناگونی، ان
(1) 

در سطح کالن می توان، سرزندگی را مشخصه شهری که با مجموعه ای از کیفیت های کالبدی و غیرکالبدی و        

ن که موضوع به سیستم های سازمانی، امکان زندگی سعادتمندانه شهروندان را فراهم می آورد تعریف کرد. با توجه به ای

کلیه ی ابعاد حیات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی . کالبد سیستم شهری مربوط می باشد و بدیهی است هیچ رشته و 
حرفه ای توانایی و یا ادعای دانش و مهارت کافی برای آفرینش چنین پدیده ای را ندارد، بنابراین هر یک از رشته ها و 

شهری می تواند و باید سهم خود را در این فرآیند میان رشته ای و مشارکتی ایفا  حرفه های ذی مدخل در فرآیند توسعه

 (2)کند.
حالت ارتجاعی ( ارتباط دارد. توانایی برای، نه تنها از عهده  –جهندگی  resilienceبا مفهوم )  vitalityسرزندگی       

کردن و رونق یافتن و در حقیقت تغییرات پیوسته و ل شدید و سخت برآمدن، بلکه همچنین برای پیشرفت ئمشکالت و مسا

سرزندگی یک انرژی و نیروی خام در شهر است که باید به سمت یک هدف برای است.  مداوم و متناوب روبه پیشرفت

ه ار برسیدن به آن و نائل شدن به سرزندگی، متمرکز و هدایت شود. خالقیت و ابتکار به مثابه کاتالیزور برای سرزندگی استو
 آوری است که پایداری و خود کفائی و کارا بودن ایجاد می شود ومزایای بلند مدتی برای شهرها دارد. سرزندگی واسطه نو
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مشارکت، عکس العمل ها و ارتباطات، داد و ستد ،  –سطوح مختلف فعالیت های شهری را درگیر می کند. سطوح استفاده 
با خود کفائی دراز مدت، پایداری، تطبیق پذیری ، و  vitalityها. کارآیی  مبادله و همچنین سطوح معرفی چگونگی فعالیت

خود احیایی طوالنی مدت در نظر گرفته شده است. این ها برای ارتقاء سرزندگی، به منظور دستیابی به کارآیی ، ضروری 

عالیت ها برای این که اساسی و هستند. سرزندگی انبوهی از فعالیت ها را توصیف می کند که لزوماً خوب یا بد نیستند. ف

مثبت باشند، باید به سوی یک سری از اهداف کلی و عینی متمرکز شوند. فرم های متعدد و گوناگونی از سرزندگی وجود 
فرهنگ مردم و معماری شهر از الزامات سرزندگی و شادابی و سرزندگی  دارد که باید در سرتاسر روند پروسه مهار شوند.

گی شهری است. سرزندگی دارای دو رویه است که یک رویه آن به بینش و فرهنگ مردم و به ادارک آنها حلقه مفقوده زند

وابسته است و دیگری به فضاهای شهری و معماری مربوط می شود که این دو رویه با هم ارتباط متقابل دارند. وقتی افراد 
دیواری خاکستری و رنگ های سرد . نیز چهره های خشک، شهر وارد فضاهای اداری و عمومی می شوند به یک باره با در و 

خشن و درهم رفته آدم هایی روبرو می شوند که سرزندگی فرد را تبدیل به غم می کنند. بر اساس این چشم انداز در 

محالت و مساجد و تکایایی  دوران معاصر، حوزه کیفیت طراحی فضاهای شهری ایران به افتی چشمگیر دست یافته است.

در آن قرار می گرفتند عرصه ای برای تعامالت هر چه بیشتر مردم باهم بوده اند و حتی بازی کودکان در کوچه ها،  که
سبب آموزَش رفتارهای اجتماعی و یادگیری کنش اجتماعی بوده است. این فضای تعامل در مقیاس بزرگتر تبدیل به میدان 

وجود داشت و هم دارای کارکرهای ثابتی نبود؛ یعنی مناسب هر نیازی هایی می شد که در آنها هم فضاهای تعامل و گفتگو 

 این میدان ها قابلیت تغییر کاربری  را داشتند و به عنوان میدان های چند منظوره مطرح می شدند.
 

 

 نظریات در مورد سرزندگی  -2

 

 هاری لش  -2-1
ر برنامه ریزی برای ایجاد سرزدگی تهیه ضوابط و قوانین رئیس گروه برنامه ریزی ناحیه شهی ونکوور معتقد است که د       

کافی نیست و باید با راههای ایجاد سرزندگی مستمر و پایدار، رضایتمندی فزآینده و روز افزون و همچنین تجربه روزمره 
 مردم از زندگی در یک ناحیه سرو کار داشته باشیم.

 

 دکتر حسین الهی قمشه ای -2-2
 رزش و اصول معماری و شهرسازی که وقتی انسان در آن فضا قرار بگیرد احساس کند که آدم است.فضایی دارای ا      

 

 پاکزاد -2-3

حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است و آنچه به یک فضا زندگی می بخشد مردم و حضور فعال و پرشور و       

ز به شناور بودن در دریای جمعیت دارد. هر چه فضا نشاط آن ها در فضاست. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نیا
سرزنده تر و پر جنب و جوش تر باشد، به همرنگی انسان با جماعت شهر یاری می رساند. لذا انسان )من( خود را به )ما( ی 

د. اگر جمع قرین تر خواهد دید. امروزه فضاهای شهری به بهترین وجهی می توانند نقش مراکز زندگی جمعی را ایفا کنن

 (3)شهری دارای چنین فضاهایی باشد شهری زنده است. 
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 لنارد -2-4
تجربه آسایش در شهرها از مجموعه برخوردها، روابط و سایر تجربه ها با مردم در خالل روز تشکیل شده است.         

ا به عنوان افردی از آسایش ناشی از تماس هایی است که لذت بخش است و مایه خشنودی است. تماس هایی که افراد ر

 (4)جامعه تائید می کند.
 

 یان گهل -2-5

یان گهل ، محیط هایی را سرزنده می داند که در آن فعالیت های اختیاری و اجتماعی در دامنه نسبتاً گسترده ای از         
 زمان جریان دارد. در این حالت برخی شاخص های محیط های سرزنده شامل موارد زیر می شود :

 میزان و تراکم افراد پیاده در محل -1

 تعداد، تنوع و ماهیت قرارگاه های رفتاری موجود. -2

 وجود فعالیت های موسمی -3

 آهنگ و سرعت شهری. -4

 تنوع استفاده کنندگان )زن مرد، پیر، جوان، کودک، معلول( -5

 (1)  تنوع فرم و رنگ در منظر شهری -6

 

 کوبن لینچ -2-6

هفت محور اصلی کیفیت یک شهر می داند. ) این هفت محور عبارتند از : سرزندگی، لینچ، سرزندگی را یکی از         
 معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارآیی، عدالت( و آنرا اینگونه تعریف می کند :

ده و از سررزندگی یعنی این که تا چه حد شکل شهر حامی عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیکی و توانایی های انسانی بو

همه مهمتر چگونه بقا همه ی موجودات را ممکن می سازد. این یک معیار انسان محوری است. گرچه بعید نیست روزی 
فرارسد که به محیط زیست به عنوان حامی زندگی سایر موجودات زنده نیم نگاه کنیم، بدون اینکه این امر نقش مستقیمی 

تیب لینچ ، سالمتی محیط زیست را پایه و اساس و عامل اصلی ایجاد سرزدگی در زندگی خود انسان داشته باشد. به این تر

در محیط می داند و محیطی را سکونت گاه خوب تلقی می کند که سالمت و بهزیست افراد و بقاء موجودات زنده را تامین 

اشاره می کند که سر و صدا و کند. او در این زمینه آلودگی های موجود در شهر را مورد توجه قرار می دهد به طور مثال 
عدم نور مناسب ، اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سالمتی جامعه داشته و بالطبع بر سرزندگی فضا تاثیر خواهد گذاشت. 

(5) 
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 انواع سرزندگی  – 3

 

 1جدول شماره 

 تعاریف انواع سرزندگی

اقتصاد متنوع و محل پرورش موسسات اقتصادی جدید شهرها ممکن است به طور مطلوبی مولد  سرزندگی اقتصادی

باشند. سرزندگی اقتصادی با میزان استخدام و اشتغال، درآمدها، و استانداردهای زندگی مردم، 
 تعداد گردشگران ساالنه و سطح کارآیی خرده فروشی ها، ارزش ملک و زمین ارزیابی می شود.

الیت و عکس العمل اجتماعی و نیز نوع و ماهیت ارتباطات سرزندگی اجتماعی با سطوح فع سرزندگی اجتماعی
اجتماعی، حیات اجتماعی ، ارزیابی می شود. سرزندگی باید تراز قانون محرومیت، پیوستگی 

اجتماعی، ارتباطات خوب و متحرک و پویایی بین طبقه های اجتماعی متناوب، غرور و تفاخر 

متفاوت ، مناسبات نژادی هماهنگ و یک مدنی و روحیه ی شهری، ادامه شیوه های زندگی 
 جامعه شهری چاالک و پر طراوت مشخص شود.

سررزندگی محیطی دو دیدگاه متفاوت را در تظر می گیرد. پایداری اکولوژیکی در ارتباط با  سرزندگی محیطی

تغییر پذیری و تنوع از قبیل : آلودگی صوتی و آلودگی هوا و مصرف بیهوده انرژی و اتالف آن. 
اختالط ترافیکی . فضاهای سبز. دوم مسئله ی دیدگاههای طراحی است شامل : تغییرات و بی 

ثباتی ها از قبیل : خوانایی ، حس مکان، تمایزات معماری، شرایط و ضوابط در بخش های 

مختلف شهر ، کیفیت روشنایی خیابان ها و چگونگی امنیت آن و نزدیکی دوستانه و روان 
 ری است.شناسانه با محیط شه

حفظ و بقاء، احترام و تجلیل از شهر و مردمان آن را در نظر می گیرد. این مسئاله شامل هویت ،  سرزندگی فرهنگی
خاطره و یادگار سنت، تجلیل جامعه فتوزیع و پخش و مصرف محصوالت و فرآورده ها و نمادها 

 و عالئمی که ذات متمایز شهر را بیان می کند

 Landry, Charles (2000)ماخذ : 
 

 

 سرزندگی اقتصادی-3-1
 (  1)تصویر شماره سیر تحول سکونتگاهها یکی از دالیل تغییر پویایی در سرزندگی می باشد.   

 

 
 

 

 
 

 تصویر شماره یک تغییر در سرزندگی اقتصادی
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 سرزندگی اجتماعی -3-2

پیوندهای با دوامی اند و نیز گاهی اوقات مکان جغرافیایی اجتماع : اجتماع به گروهی از افراد می گویند که دارای          

همچنین اعضاء آن در فعالیت های اجتماعی منظمی دارند. افراد این گروه، هویت یابی  (2)تصویر شماره مشترکی دارند.
 قوی با گروه دارند. سه ویژگی مهم اجتماعی عبارت است از :

 مشارکت درفعالیت گروهی   – 1

 با گروه  هویت یابی – 2

 داشتن فضای فیزیکی یا قلمرو فیزیکی که اعضاء تعلق خاطر زیادی به آن دارند. – 3
 

 

 
 

 

 تصویر شماره دو سیر تحول در سرزندگی اجتماعی با توجه به شرایط تغییر هویتی در جامعه گذشته تا کنون

 

 

 سرزندگی محیطی اقلیمی-3-3
فراوانی در شکل گیری شهرها و ترکیب معماری این مناطق داشته اند بنابراین بین ویژگیهای محیطی هر اقلیم تاثیر        

حوزه های اقلیمی در سطح کشور و دستیابی به مشخصات اقلیمی مناطق مختلف در ارائه طرحهای مناسب و هماهنگ با 
 اقلیم از منطقه اهمیت فراوانی دارد.

 

 سرزندگی فرهنگی-3-4
الگوهای فرهنگ مسلط بر زندگی بشر در گذشته و امروز است. این علم به زندگی یک قشر  هدف این علم شناخت         

از گذشته یک ملت و حال آن می پردازد. بوم شناسی فرهنگی که در بین گرایشهای مختلف این علم در ارتباط بیشتر با 

ومی برای تحلیل فرهنگ معماری بومی معماری و الکوی سکونت قرار دارد معرفی گردیده است و آنگاه با ارائه مدل مفه
 (3)تصویر شماره پرداخته شده است.

 

 
 

                                                                        

 

 

 تصویر شماره سه وجود حس سرزندگی با توجه به رسوم در فرهنگ های گوناگون
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 شاخص های ایجاد سرزندگی و مکان های مطلوب – 4

 )نمودار شماره یک ( طراحی یک مکان می تواند از جنبه های متفاوتی بر قدرت یا نحوه انتخاب مردم تاثیر بگذارد.      

 

 
 شاخص های ایجاد سرزندگی  1نمودار شماره 

 (9()8ماخذ : )
 

 

 شناخت بازار و بررسی شاخص های سرزندگی در بازار سنتی کفش همدان – 5

 

 تاریخچه و مشخصات کلی بازار -5-1

 

 بازار و انواع آن 5-1-1

 بازارها در ایران در فرآیند شکل گیری شهرها به دو شکل ایجاد شده اند :       
نامنظم که بر حسب نیاز زمان و بدون برنامه شکل بازارهای مبتنی بر طرح های از پیش تعیین شده، بازارهای خود رو و 

گرفته اند، بازارهای طراحی شده به انواع طولی، چند محوری با معابر متوازی و متقاطع، بازارهای منظومه ای و سلیبی 

تقسیم می شود.بازارها در محور عمودی شکل گیری شان بسته به اقلیم منطقه دارای تنوع هستند و به شکلی که شاهد 

تفاوت در فرم و ارتفاع و سقف در بازار مناطق مختلف آب و هوایی هستیم. سقف های گنبدی در مناطق گرم و خشک و 
مناطق کوهستانی، سقف های تخت در مناطق گرم و مرطوب و سقف های شیب دار در مناطق معتدل و مرطوب بنا شده 

به عنوان کوچکترین واحد تجازی که نظم قرارگیری حجره اند. بازار ها شامل عناصر فضایی مختلف هستند از جمله حجره 

ها متناسب با طبقه بندی صنف انجام شده و تیم که شامل فضایی به شکل حیات به شکل حجره هایی در اطراف است، 
حجره ها در تیم عموماً اختصاص به چند صنف خاص و یا چند تجارت خانه جهت عرضه کاالیی متنوع داشته و حیات 

 ( 4) نها به عنوان بارنداز مورد استفاده قرار می گرفته است.مرکزی آ
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 بازار، و اصول طراحی بازار کفش همدان -5-1-2

 

 
 سایت پالن مجموعه بازار سنتی کفاشخانه همدان 4تصویر شماره 

 

عماران بوده تا در جزء و کل شکل گیری فضای بازارها اصول طراحی معماری ، فضاهای شهری همواره مد نظر م         

بتوانند از طریق این اصول اجزای این مرکز فعالیت اجتماعی و اقتصادی را به بهترین نحوه ممکن خلق کنند. اصولی چون 

اصل فضاهای متباین ، سادگی و پیچیدگی و اصل پویایی و ایستایی که با ایجاد تنوع بصری در فضا و پرهیز از بیهودگی در 
نتخاب مسیر حرکت و سلسله مراتب حرکت در فضا همواره به خلق محیط متنوع و ملموس و تزعینات و کنترل سهولت ا

دلپذیر منجر شده اند. تغییر در عرض و ارتفاع مسیرهای حرکت ارتباط و سلسله مراتب صحیح و دقیق در ترکیب فضای باز 

ایت کیفیت بصری و عملکردی اوج تجلی و بسته و همچنین تقسیمات صنفی متناسب با نیاز کاربران در ایجاد فضایی با نه
همزیستی هنر و صنعت و تجارت بوده است. بازارها از نظر مقاومت بنا همواره با اصولی طراحی و ساخته می شوند که 

پایداری خود را در برابر عوامل طبیعی و گذشت زمان حفظ کنند و با رعایت تناسبات در اجزای ساختاری شان همواره 

اختار داخلی و خارجی بازار می بخشیدند. در اوج رعایت نظم هندسی مستقلی که در اجزاأ داشته اند شکلی واحد به س
ساختار کلی را تشکیل می دادند که این ساختار خود جزئی کمال یافته از یک فضای ابتدایی واحد در مجموعه شهری با 

ن تنوع و کثرت اجزای جها هستی است. به منظور سایر اجزاء را شکل می داد و نمونه ای عالی جهت القاء وحدت در عی

سرا و تیمچه انتخاب شده اند مشخصات فضاها و ویژگی های بافت فشرده،  7بررسی پایداری راستا بازار همدان تعداد 

 ارتفاع سقف ها میزان فضاهای سبز، آبنماها، زاویه ی استقرار و درصد تنوع کاربری ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته
است. در بررسی سطح جانبی و میزان تراکم پالن ابنیه دیده می شود و شبکه دسترسی ها بین فضاها به حداقل رسیده 

است. همه بناهای بازار دارای پالنی فشرده و سطحی جانبی تقلیل یافته می باشد به گونه ای که اگر با پالن بازارهای 

تراکم پالن و کاهش سطح جانبی بنا پی می بریم. بناهای بازار به  مناطق گرم و مرطوب مقایسه گردد به وضوح به اصل
صورت فشرده و منفرد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و به نظر می رسد از چیدمان هایی که باعث ایجاد تونل باد و 

 88تقریباً حدود یخبندان می شود پرهیز شده است. براساس محاسبات نگارنده نسبت فضای پر به فضای خالی داخل بازار 

می باشد که این امر نشانه فشردگی باالی بازار جهت جلوگیری از اتالف انرژی گرمایی است. کاروانسراهای مستقر در  %

بازار کامالً محصور و به شکل مکعب مسطتیل نزدیک بوده اند و در نتیجه سطح تماس پوسته خارجی ساختمان با فضای 
 بین داخل و خارج بنا صورت می گیرد. خارج کاهش یافته و تبادل حرارتی
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 تحلیل شاخص های سرزندگی -5-2

 

 نفوذپذیری  -5-2-1

تعریف : کمیتی است که می تواند بر امکان رفتن و نرفتن مردم به مکانی تاثیر بگذارد، که نفوذ پذیری نامیده می          

مردم قدرت .شود. همانطور که گفته شد عامل حیات بخش به فضاها حضور انسان می باشد، فقط فضاهایی می توانند به 
د. پس وجود دسترسی های مناسب امکان حضور انسان در فضاها را انتخاب بدهند که برایشان به آسانی قابل دسترسی باشن

فراهم می کند و یکی از عوامل ایجاد سرزندگی در فضاها می باشد. نفوذ پذیری مربوط به دسترسی به محیط می باشد و 

و کافی به عامل محوری برای داشتن مکانی پاسخده و سرزنده نفوذپذیری به آن و به عبارتی وجود دسترسی های مناسب 
محل می باشد و طراح باید در اولین مراحل طراحی به تعداد مسیرها، ارتباط مسیرها با یکدیگر، ومتریال و نور مسیرها، 

 5در تصویر شماره شفاف و قابل روئیت بودن مسیرها و این که این مسیرها به کجا ختم می شوند توجه داشته باشد. 

                  عواملی که باعث افزایش نفوذ پذیری می شد :شخص شده اند . تمامی مسیر های مرتبط با رنگ تیره م
جدانکردن مسیر سواره و پیاده : این موضوع کمک خواهد کرد که دسترسی به مکان مورد نظر به سهولت انجام شود و 

چگونه محدودیت دسترسی ایجاد امکان دسترسی به مکان برای هر دو مورد عابر پیاده و سواره امکانپذیر باشد. در واقع هی

ساخت و ساز در مقیاس کوچک : این امر باعث افزایش نفوذپذیری بصری، راه های دسترسی ( .6نخواهد شد )تصویر شماره 

بیشتر، قابل تشخیص بودن مسیرها، انتخاب های بیشتر برای نفوذ به سایت مورد نظر، تشخیص آسانتر و بهتر فاصله تقاطع 
ز یکدیگر و در نتیجه دعوت کننده بودن می باشد.عدم وجود نظام سلسله مراتبی : طرح های دارای ها ئ دسترسی ها ا

نظام سلسله مراتبی میزان نفوذپذیری را کاهش می دهند. در واقع این کار قدرت انتخاب مسیر را به کمترین میزان ممکن 

یک مکان مجبور باشیم از چندین مکان عبور کرده  می رساند. منظور از نظام سلسله مراتبی این است که برای رسیدن به
افزایش سطح فعالیت ها و تعداد ورودی ها در پیرامون لبه .وراهی جز آن برای رسیدن به مکان مورد نظر نداشته باشیم 

ی های فضاهای عمومی : یکی از راه های تقویت نفوذپذیری در نظر گرفتن فعالیت های متنوع در لبه ی سایت مورد نظر م

باشد که باعث جلب توجه افراد شده و افزایش ورودی ها در لبه ها نیز به نفوذپذیری بیشتر کمک می کند. مسیرهای 

دسترسی و نفوذپذیری به مجموعه بازار با توجه به مسیری می باشد که در سایت پالن مشخص گردیده است. مسیرها به 
دی شده است. برای دسترسی از نوع سواره تا نزدیکی بازار می دو دسته پیاده و سواره با درجه بندی مشخص تفکیک بن

شود رسید ولی ادامه راه تا رسیدن به هسته اصلی فقط به روش پیاده میسر می باشد. یکی از مسیرهای سواره از سمت 

عواملی که باعث میدان امام به میدان هگمتانه و مسیر دیگر از میدان امام به میدان امامزاده عبداهلل می باشد. یکی از 
سرزندگی بازار گردیده است این می باشد که مسیر سواره به داخل بازار وجود ندارد یکی از نقاط ضعف که باعث کاهش 

سرزندگی شده است دسترسی سخت و دشوار از لحاظ تشخیص مسیر پیاده می باشد که دارای مسیر پیچ در پیچ و 

زیاد در گذشته مدنظر نبوده است و دلیل هم کم بودن و محدود بودن  متفاوتی جهت رسیدن با بازار است و این عامل

 ( 7)تصویر شماره بازارها در دوران می باشد که برای شهروندان بیشتر قابل درک بوده است.
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 مسیرهای متصل کننده                                                      7تصویر شماره     تفکیک مسیر سواره با پیاده در بازار  6تصویر شماره      مسیرهای متصل کننده   5تصویر شماره 

 

 گوناگونی   - 5-2-2

تعریف : کیفیتی که بر تنوع قابلیتی که به مردم عرضه می گردد، تاثیر گذار است، که گوناگونی نامیده می شود.         

نی ارزشمند تلقی می گردد که بتواند تنوعی از تجربیات را عرضه کنند. مکان های قابل دسترسی و نفوذپذیر فقط زما

گوناگونی تجربه ی فضا، داللت بر ویژگیهای محیطی مکانهایی می کند که واجد فرم ها، استفاده ها، معانی گوناگون می 
ونه های متنوع ساختمانی و باشند. سرزندگی با گوناگونی تقویت می شود. مکانی که دارای گوناگونی کاربری باشد، شامل گ

با فرم های متنوع می باشد، که اینگونه مکن ها انسان های مختلفی را در اوقات گوناگون با منظور های متنوع به خود جلب 

همانگونه در راهنمای (. 12تا  9)تصاویر شماره می کند. هدف از گوناگونی اینست که میزان حق انتخاب را فزونی دهد 
مشخص است و باتوجه به تعریف باال در اطراف بازار کفش بازارهای تفکیک شده با کاربری های متنوع نقشه در پایین 

موجود است که باعث سرزندگی بیشتر و درنتیجه ازدهام مناسب و باعث خارج شدن از انزوا بازار شده است و یکی از 

م تاثیرگذار بر تقویت حس سرزندگی در بازار کفش مهمترین بازارهای متصل بازار صحافخانه می باشد که یکی از عوامل مه

 (8)تصویر شماره است. 
 

  8تصویر شماره    

 
 

 

 

 
 12تصویر شماره                 11تصویر شماره                18تصویر شماره                       9تصویر شماره     

 

 انعطاف پذیری -5-2-3

تعریف : کیفیتی که بر ابعاد توانمندی محیطی معلوم، جهت پاسخگویی به استفاد های مختلفی که با اهداف مختلف     

 سازگار باشد تاثیر بگذارد، کیفیتی که انعطاف پذیری نامیده می شود. ترکیب توانمند مکان هایی که بتواند برای  مردم 
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منظورهای مختلفی استفاده شوند در مقایسه با مکان هایی که فقط برای یک نوع استفاده طراحی شده اند به استفاده 
کنندگان خود حق انتخاب های بیشتری می دهند. محیط هایی که واجی چنین شرایطی باشند کیفیتی را عرضه می کنند 

طراحی روی جرئیات طراحی تک بناها و مکان های بیرونی متمرکز که ما آن را اتعطاف پذیری می نامیم. در این مرحله از 

می شود و باید سعی شود ضمن تامین باالترین حد کارایی برای فضاها از تداخل فعالیت های مختلفبا یکدیگر جلوگیری 

های آتی چه  شود. هدف اینست که سازمان فضایی مکان ها را برای در بر گرفتن بیشترین حد ممکن فعالیت ها و استفاده
در کوتاه مدت و چه در بلند مدت آماده سازی نمائیم. در فضاهای همگانی این فعالیت ها هستند که هر کدام به عنوان یک 

عامل پشتیبان مهم برای سایر فعالیت ها عمل می کنند. مردم برای این به فضای همگانی می آیند که مردمان دیگر را 

همگانی برای فعالیتهای منفک از همدیگر به واحدهای جدا از هم قطعه قطعه شود، قسمت تجربه کنند. بنابراین اگر فضای 
اعظم انعطاف پذیری از بین می رود. برای اکثر مردم در اکثر مکان ها لبه ی فضا، فضا تلقی می شود و عمده ی فعالیت ها 

صورت انعطاف پذیر طراحی شود. )تصویر شماره در این لبه ها اتفاق می افتد و لبه های فضاهای عمومی باید با دقت و به 

(یکی از اصول انعطاف پذیری اینست که در طراحی چیدمان عناصر فضا طوری عمل شود که تنوعی از فعالیت ها بدون 13

اینکه جای یکدیگر را بگیرند در فضاهای همگانی به باالترین حد همزیستی برسند. محیط های انعطاف پیر در طول زمان 
وسیعی از کارکردها را در خود جای می دهند. در بحث انعطاف پذیری با توجه به گفته لینچ که لبه را عامل انعطاف گستره 

پذیر می داند در بازار مورد مطالعه وقتی از سمت خیابان اکباتان که از مسیرهای اصلی ورود به بازار است میخواهیم وارد 

فروش ها می باشند و باعث دعوت کنندگی و تعریف بازار برای شهروند و شویم لبه و اصناف اطراف بازار اکثریت کفش 
 (14مخاطب می باشد. )تصویر شماره 

 

 

 
 

 

 
 14تصویر شماره                    13تصویر شماره       

 

 شفافیت   5-2-4

ی را سبب می گردد، از شفاف کردن فضا به منظور معنا بخشی به آن و خلق کیفیتی که بروز سرزندگی اجتماع        

اهمیت ویژه ای برخوردار است. فضای شفاف فضای بی واسطه ای است که اتفاقات درون آن به راحتی درک می شود و از 

این طریق به بیان سایر ویژگیهای خود می پردازد. این کیفیت بیشتر از راه بصری حس می شود. اما با سایر حوای نسز می 
بویژه در مورد جداره ها، برخالف معیارهایی مانند وحدت فضایی، ساختار فضا و ... بیش از که  تواند درک شود. شفافیت ،

در کلیت مطرح شود، در اجزاء معرفی و مطرح می شود. وقتی شهروندی برای برطرف کردن نیاز خود وارد بازاری می شود 

یکی از عوامل مهم شفافیت بازار است که در بازار  این درخواست را از محیط دارد که بتواند نیازهای خود را تامین کند و
همدان وقتی فردی وارد بازار می شود جز فروش کفش و صنف کفش فروشها چیز دیگری را مشاهده نمی کند. )تصویر 

 (16و  15شماره 
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 16تصویر شماره            15تصویر شماره  

 
 

 قلمرو پذیری - 5-2-5
قلمرو نوعی حس مالکیت یا تعلق نسبت به یک محدوده فضایی است که ممکن است کنترل و یا حق استفاده از آن را       

به دنبال داشته باشد و فضای تحت تاثیر این حس، قلمرو معنی میشود. موجب امنیت روانی اجتماعی و یا از سوی دیگر، 

نیمه  –ی گردد. قلمرو به سه حالت خصوصی، نیمه خصوصی می تواند موجب ناهنجاری و تصاحب غیرقانونی فضای عموم

عمومی و عمومی قالب تفکیک است. از ابتدای خیابان باباطاهر وارد راسته بازارهای قدیمی همدان شوید. ابتدا سبزه میدان 
ار مسقف همدان نوعی میدان میوه و تره بار اینجاست و پس از سبزه میدان، قصابخانه و راسته شیشه فروش ها و راسته باز

 آغاز می شود.

 
 

 تعامل اجتماعی  -5-2-6

شاید بیشترین سهمی را که محیط های ساخته شده می توانند در سرزندگی جامعه داشته باشند این است که مردم       
در محیط  به قدرت و انگیزه راه رفتن در محیط را بدهند و آن ها را تشویق به این کار کنندو باالترین مزیت اینکه مردم

قدم بزنند اینست که در این راه رفتن انسانها با یکدیگر برخورد کرده و ارتباط برقرار می کنند که بیشترین حیات و 

سرزندگی جامعه در این زمان خواهد بود. ارتباط با همسایه ها، یک مکالمه کوتاه و یا حتی یک سالم و یک دست تکان 
اط با مردم و مکانی که در آن زندگی می کنیم می شودو این نوع برخوردها و دادن باعث تقویت حس اعتماد و حس ارتب

ارتباطات اتفاقی بین مردم می تواند در مغازه ای در همجواری یک محله یا یک پارک محلی و یا در پیاده رو اتفاق بیافتد. 

تعلق می شوند که این احساس بسیاری از مردم به وسیله این ارتباطات دارای احساس آشنایی و پیش بینی و احساس 
باعث آرامش آنها می شود. راه رفتن و قدم زدن در محیط یک نوع جابه جایی است که برای هم کودکان و هم افراد بزرگ 

سال قادر است این تعامل را برقرار سازد که دارای اثر سالمتی قابل توجهی نیز می باشد. در حین راه رفتن، انسانها در مورد 

ف خود اطالعات کسب می کنند و با خیابان ها و تقاطع ها روبه رو می شوند و صدای پای پرندگان را می محیط اطرا

شنوند و زیر باران خیس می شوند و ... که محیط های ساخته شده می توانند این تجربه ها را بهتر و غنی تر کنند، در واقع 
 ثیر گذار است.    راه رفتن در سایت هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی تا
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 خوانایی -5-2-7

تعریف : کیفیتی که بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی مه محیط بر آنان عرضه می دارد         

تاثیر گذار است، که خوانایی نامیده می شود. در واقع خوانایی موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم می کند، 
در دو سطح اهمیت پیدا می کند، فرم کالبدی و الگوهای فعالیت. در محیط شهری ای که دارای کیفیت خوانایی خوانایی 

می باشند، مکان هایی که جنبه همگانی دارند و مکان های مهم به راحتی قابل تشخیص هستند و بزرگترین فضاهای 

د. در این محیط ها در جاهائیکه از نظر امنیتی و عمومی با مهمترین تسهیالت یا خدمات عمومی ارتباط و پیوند دارن

محرمیت مانعی وجود ندارد عابرین اجازه دارند فعالیت های داخلی برخی ساختمان ها را روئیت کنند. در این محیط ها 
ساختمان های همگانی مهم و ساختمان های خصوصی غیرمرتبط با نیازهای همگانی باهم متفاوتند و مشابه نیستند در 

قع انسان را در نشخیص فضاها به اشتباه نمی اندازند. از عوامل موجود که باعث خوانایی یا همان عامل نشانه می باشد که وا

یکی از بارزترین عوامل وجود مسجد جامع همدان در نزدیکی و مسیر بازار می باشد و یکی از مهمترین عوامل سرزدگی 
نسراها و بانک و ... می باشد که گویا و عامل راهنما رسیدن به بازار است که بازار هم همین مسجد است و دیگر عوامل کاروا

 (17،18،19می تواند به دشواری های مسیر و نفوذ پذیری آسان کمک کند.)تصاویر شماره 

 

 
   

 

  
 

 19تصویر شماره  18تصویر شماره    17تصویر شماره               

 

 تناسب بصری  -5-2-8
تعریف: کیفیتی که بر جزئیات ظاهری یک مکان، آنگونه که مردم را از گزینه های قابل عرضه به خودشان آگاه کند         

تاثیر بگذارد، کیفیتی که تناسب بصری نامیده می شود همین که یک مکان بتواند به وسیله ی کیفیات ظاهری خویش 
هایشان آشنا می کند، آن مکان دارای تناسبات بصری می  مفاهیمی را به مردم منتقل کند که آن ها را با حق انتخاب

باشد. در این مرحله در طراحی باید روی جزئیات متمرکز بود زیرا مردم از جزئیات بر تافته از ابنیه برای تفسیر خود نسبت 

زمینه های ذهنی  به مکان وام می گیرندو تناسب بصری در مکان هایی مه به احتمال زیاد محل رفت و آمد افراد مختلف با
متفاوت است، به ویژه در مکان هایی که کاربران نمی توانند تغییراتی در ظاهر آن ایجاد کنند اهمیت خاصی می یابد. خوانا 

بودن فرم  و عملکرد، گوناگونی و انعطاف پذیری از عوامل موثر در ایجاد تناسبات بصری هستند. تناسبات بصری در هر دو 

ی در بخش هایی از طرحواره واجد اهمیت بیشتری می گردد که همگانی تر هستند، تناسبات عرصه ی داخلی و خارج

بصری که در بازار می بینید با توجه به معماری بومی و سنتی که زیبایی و مهارت قابل وصفی در آن به چشم می خورد که 
تناسبات انسانی و معماری که به آنها اشاره در ابتدای بحث به آن اظاره شد از نوری که به داخل و وجود روزنه های سقف 

 (28شده است. )تصویر شماره 
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 28تصویر شماره 

 

 

 غنای حسی- 5-2-9

تعریف : کیفیتی که بر قوام گینه های مربوط به تجربیات حسی مردم تاثیربگذارد، کیفیتی که غنای حسی نامیده می        

را که باعث لذت استفاده کنندگان است افزایش می دهیم. غنای حسی شود، به کمک غنای حسی تنوع تجربیات حسی 

کیفیتی است که موجب باالبردن قدرت و انتخاب مردم می شود و تجربیات آنها از فضا را تجربه ای لذت بخش می کند در 
جاهایی از طرح باید  مرحله طراحی برای القای این حس با ریزترین اجزا پروژه درگیر شده و باید تصمیم بگیریم که در چه

این غنای حسی تامین شود و برای رسیدن به آن چه در بعد بصری ئ چه در بعد غیربصری مصالح و تکنیک های 

ساختمانی مناسب را بر گزینیم. حس های دخیل در الزامات طراحی شامل حس، جابه جائی، حس بویایی، حس شنوایی و 
به شمار می آید و اکثر اطالعات از طریق چشم های ما به کسب می  حس بساوایی می باشد که چون بینایی حس مسلط

شوند عنای حس بینایی حس مساله ی مهمی در زمینه ی غنای حسی می باشدو باتوجه به توضیحات قبلی در مورد 

خیابان نفوذپذیری داده شد اگر شخصی بخواهد وارد بازار شود مسلماً راه نزدیک و آسان تر را انتخاب می کند و مسیر 

اکباتان باید طی شود و از عواملی که حس سرزندگی بازار کفش کاسته است از بین رفتن غنای حسی و حس رضایت از 
مسیر می باشد اگر بخواهیم راحت تر در مورد این موضوع بحث کنیم به این نتیجه می رسیم یکی از مهم ترین عوامل موثر 

ن مراجعه کنندگان را بیشتر کودکان و خانم ها می باشند که این خیابان در سرزندگی یه مکان مراجعه افراد است و ای

باعث شده است که بانون از انتخاب این بازار برای رفع نیاز صرف نظر کنند. الزم به ذکر است می توان از مسیرهای دیگر 
گی بازار می باشد همانطور که در به بازار راه پیدا کرد ولی کمی دشوار می باشد و این عامل از نقط ضعف و کاهنده سرزند

 بدان اشاره شده است. 2نمودار شماره 

 

 خاطره انگیزی  - 5-2-11

دو عامل عمده و اساسی باعث خاطره انگیزی خیابان شهری می شود. ابتدا نقش انگیزی خیابان شهری به معنای         

راحتی در ذهن مردم حک می شوند و دوم  وجود عملکردها، مفاهیم و ویژگی های کالبدی مشخص و متمایزی که به
برانگیخته شدن احساسات مثبت شهروندان و ایجاد محیطی مأنوس از طریق ایجاد امکان دخل و تصرف در فضا، توسط 

آنان و همچنین افزایش مشارکت شهروندان در نگهداری از فضا، به نحوی که فضارابخشی از محیط زندگی خود بدانند به 

نان انباشته از خاطرات فردی و جمعی خواهد شد تا جائیکه دیگر نمی تواند نسبت به مسایل بی تفاوت این ترتیب ذهن آ
 بمانند.
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 ایمنی و امنیت  -5-2-11

امنیت، دو مقوله به شدت وابسته به سازگاریند که با آن نیز قابل تعریف هستند راهکارهای ایجاد سازگاری برای        
 عبارتند از :ایمنی و امنیت 

 انعطاف پذیری فضاها- تعریف سلسله مراتب قلمروها-تفکیک فعالیت ها  -کنترل و نظارت بر فضا  -

 

 نتیجه گیری 
بررسی راهکارهای اندیشیده شده در معماری سنتی و بومی با هدف انطباق با شاخص های پایداری محیط، خصوصاً  با       

صرفاً از انرژی های پاک و طبیعی استفاده کند، می توان برای معماری امروز درس در روزگارانی که بشر ناگزیر بوده که 
آموخت. خصوصاً که با پیشرفت تکنولوژی می توان متدهای اتخاذ شده در قدیم را با نیازها و شرایط روز تطبیق داده و با 

ازار همدان به عنوان یکی از فضاهای استفاده از بهینه و موثر از انرژی های پاک برای حفظ محیط زیست همت گماشت، ب

تاریخی باارزش با طراحی بومی سنتی نقش مهمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر همدان دارد. در طول این پژوهش 
شاخص های سرزندگی در بازار همدان در سه مورد اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی بررسی گردید. طراحی بر اساس 

مسقف بودن آن و فشرده بودن بافت آن خود را به خوبی نشان می دهد که بر طراحی بر اساس  اقلیم سرد همدان در

شاخص های زیست محیطی بوده است. وجود عناصری با کاکردهای اجتماعی نظیر مسجد کاروانسراها قهوه خانه ها و ... در 

جتماعی می شود. همچنین وجود اصناف سرزندگی بیشتر بازار و کنش های اجتماعی موثر بوده و باعث ارتقاء شاخص ا
مختلف و رسته های متنوع در کنارهم نمودی از شاخص اقتصادی می باشد. بازار همدان نماینده مطمئن و دیپای فرهنگ 

و اجتماع گذشته شهر همدان است و شاید هیچ یک از شهرهای ایران، بازار تاثیری این چنین عظیم در تاریخ فرهنگ و 

 شته باشد.اقتصاد مردم ندا
بازار همدان تنها محلی است که در آن تجارب مذهب و فرهنگ و عوامل اجتماعی به هم پیوسته است از این رو از نظر -

جغرافیایی شهری تنوع در نقش و وظیفه آن مشاهده می گردد. اصوالً از قرون وسطی به بعد بازار ها نقش تجاری مذهبی 

ر جامعه شهری اعمال کرده اند براین اساس بازار در مطالعات جغرافیایی شهری سیاسی و اجتماعی خود را بهم و توأم د

 تنها محل داد و ستد نمی باشد.
بازار همدان محل برخورد عقادی و تماس افکار و فرهنگ گروه متحد شهری با گروه های روستایی و قبیله ای و فرهنگ -

 وابسته آنهاست.

 ی و خرابکاری پایین تر است.دربخش مرکزی شهر همدان میزان بزه کار-
 تنوع فعالیتها و کاربری های مختلط در طول راسته ها و فضاهای جانبی آن مستقر شده اند.-

 وجود فرهنگ های متنوع و خود تصمیم گیریهای اجتماعی در صنف های متنوع

 تنوع در طبقات اجتماعی استفاده کننده از بازار و حضور فعالیتهای مختلط-

ی با کارکردهای اجتماعی نظیر مسجد مدرسه ها حمام ها قهوه خانه ها و ... در سرزندگی بیشتر بازار و کنش وجود عناصر-
های اجتماعی موثر بوده و باعث ارتقاء شاخص اجتماعی می شود. اشتغال در استان بومی است و بازاریان تمایلی به ارد 

 شدن افراد غیر بومی در کارها ندارند.

 باید کوشید تا حس سرزندگی در بازارهای سنتی همدان با وجود زندگی ماشینی از بین نرود. و در همین راستا
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