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بررسی شاخص های هوّیت فضای شهری در بافت تاریخی 
)نمونه موردی: بازار کرمان(

چکيده
با نگاهی به بافت های تاریخی این نکته مشهود است که شکل گيری و حيات آن ها بر پایۀ اصول خاص مرتبط با اقليم 
شــهر و فرهنگ ایرانی بوده و کالبد آن ها که در تداومی تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و محيطی به صورتی هماهنگ 
و منســجم در آمده است؛ از این رو، از شخصّيت و هوّیت ویژه ای برخوردار است. شخصّيت و هوّیت شهر ایرانی در 
مقطعی از حيات خود بر اثر تحّوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتيجه تقليدهای بی اندیشــه از مظاهر غربی 
و الگوهای مدرن شهرســازی، که در بيش تر موارد با هوّیت اصيل ایرانی ناسازگار هستند، کمرنگ شده است. سؤالی 
که در اینجا مطرح می شود این اســت که چگونه می توان هوّیت را به فضاهای شهری ایرانی بازگرداند؟ راه احيای 
هوّیت در شهر، حفظ تداوم فرهنگی ميان امروز، دیروز و فردای شهر است. این تداوم فرهنگی، که از طریق شناخت 
مفاهيم و اصول ســازمان دهی به فضاهای شهری در شهرهای تاریخی ایران و به کار گيری آن ها در طّراحی فضاهای 
شــهری جدید امکان پذیر اســت، برای جامعۀ ما هوّیت و اصالت را به دنبال خواهد آورد. مقالۀ حاضر می کوشــد با 
شناخت ماهّيت هوّیت و با رویکردی پدیدارشناسانه بافت تاریخی بازار کرمان را که از قدمتی دیرینه برخوردار است، 
تجزیه و تحليل کند. نتایج تحقيق حکایت از آن دارند که ترکيب مؤلفه های هوّیت بخش در سه بعد شکلی، معنایی و 
اجتماعی موجب شکل گيری هوّیت مکانی در فضای شهری  بازار در ساختار تاریخی شهر کرمان شده است. در طول 
زمان این مفاهيم موجب اســتمرار عملکردی شــبکۀ فضاهای بازار شده است، به طوری که هم اکنون پس از گذشت 
ســاليان متمادی بازار همه روزه پذیرای حضور اقشار مختلف اجتماعی است و هم چنان به حيات فّعال اقتصادی خود 

ادامه می دهد.

واژگان کليدي: هوّیت، فضای شهری، بافت تاریخی.

نگار چنگيزی*1، رضا احمدیان2

1 کارشناس ارشد طّراحی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
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مقّدمه
هويّت، کلمه ای عربی به معنای تشــّخص است که کیستی فرد 
و جامعه را مشــخص و آن را از ديگران متمايز می سازد و به جهت 
نقشــی که در شناخت افراد، اشیا، اجتماعات و مکان ها دارد، حائز 

اهمّیت فراوان است.
هويّت شــهری، هويّت جمعی است که در کالبد، محتوا و معنی 
شهر تجلّی می يابد و به واسطۀ تداعی خاطرات جمعی، حس تعلّق 
خاطر به مکان را بر می انگیزد و شهرنشــینان را به ســوی شهروند 

شدن هدايت می کند. 
امروزه در جامعــۀ ما در میان معمــاران، هنرمندان، منتقدان، 
انديشــمندان، مردم و مديران از هويّت بسیار سخن گفته می شود. 
از سال ها پیش تا کنون در مورد نگهداری و پاسداری از ارزش های 
کهن و جلوگیری از ورود ارزش های بیگانه مطالعات گســترده ای 
صورت گرفته اســت و بازيابی آن چه به نام های هويّت ملی، هويّت 
ايرانی هويّت ايرانی ـ اســامی نامیده شــده، دغدغۀ بســیاری از 
انديشمندان بوده اســت. با اين همه تأثیر اين انديشه ها در فضای 
عمومی جامعه آن چنان که بايد و شــايد ديده نمی شــود. بی شک 
يکی از داليل مهم آن  را می توان کمبود منابع و مباحث نظری در 
باب هويّت شــهر ايرانی و مفاهیم و اصول سازمان دهی به فضاهای 

شهری در شهرهای تاريخی ايران دانست.

1. ساختار و روش تحقيق
روش تحقیــق مقالــه، کیفی، توصیفــی و تحلیلی اســت. به 
منظور شــناخت ماهّیت هويّت کوشــش شده اســت با رويکردی 
پديدار شناســانه و با در نظر گرفتــن عوامل مؤثر در ادراک محیط 
توســط مخاطــب فضای شــهری، چهارچوب نظــری پژوهش بر 
اساس ادبیات تخصصی موضوع ترســیم  شود. پس از جمع بندی 
نظريه های انديشمندان،  با توّجه به چند وجهی بودن ابعاد هويّت 
شهر، مدل مفهومی چگونگی شکل گیری هويّت مکانی در فضاهای 
شهری تاريخی ايران، به طور خاص در نمونۀ موردی)بازار کرمان( 
در سه بعد شکلی، معنايی و اجتماعی ارائه گرديده است. در فرايند 
پژوهــش برای تکمیل ادبیات موضوع بــرای گردآوری داده-ها، از 
مطالعات کتابخانه ای و ســپس مطالعات میدانی، در نمونۀ موردی 

استفاده شده است.

2. مبانی نظری
2-1. تعریف هویّت  

در لغت نامه دهخدا هويّت چنین تعريف شــده اســت: »هويّت 
عبارت اســت از تشخص که گاه بر وجود خارجی اطاق می شود و 
گاه بر ماهّیت با تشــخص که عبارت از حقیقت جزئیه است. هويّت 
مرتبه ذات ناب را گويند و مرتبه احديت و الهوت اشــارت اســت 
از آن«)دهخــدا ،1334: 349(. در فرهنــگ معین هويّت به ذات 
باری تعالی، هستی، وجود و آن چه موجب شناسايی تشخص باشد، 
معنی شده است و در تعريفی آمده است: »هويّت عبارت از حقیقت 
جزئیه اســت. يعنی هر گاه ماهّیت با تشــخص لحاظ و اعتبار شود 

و هويّت گاه بالذات و گاه بالعرض اســت« )معین، 1384: 5228(.  
فرهنگ عمید هويّت را حقیقت شیء يا شخص می داند که مشتمل 

بر صفات جوهری او باشد )قطبی، 1387: 78(.
2-2. هویّت در روان شناسی

در حوزه روان شناســی يکی از مشــّخصات شخصّیت را احساس 
هويّت می دانند و آن عبارت اســت از احساسی که انسان نسبت به 
اســتمرار حیات روانی خــود دارد و يگانگی و وحدتی که در تقابل 
اوضــاع و احوال متغّیر خارج همــواره در حاالت روانی خود حس 

می کند )قرايی و سهرابی، 1387: 54(.
از میان نظريه های موجود در زمینۀ شــکل گیری شــخصّیت و 
هويّت فردی ديدگاه انديشــمندانی چون آدلــر، هورنای، مورفی 
قابل قبول تر اســت. بر طبق ديدگاه اين دســته از روان شناسان و 
جامعه شناســان هويّت فردی در کنش متقابــل فرد با ديگران در 
محیط زندگی در جريان رشــد روانی کودک شــکل می گیرد. در 
واقع در شــکل گیری هويّت فرد، عاوه بر ويژگی های فردی انسان 

ويژگی های اجتماع و محیط زندگی او نیز دخیل هستند. 
اگــر چه همان طور کــه يونگ می گويد: »خــود نقطه مرکزی 
شخصّیت است که همه سیســتم های ديگر شخصّیت چون اقمار 
گرد آن می گردند و اين خود است که شخصّیت را به وحدت تعادل 
و ثبات می رساند« )سیاسی، 1379: 53(، محیط مناسب و مساعد 
قادر است در پاسخ به مجموعه ای از نیازهای زيست شناختی انسان، 

زمینه ای مناسب برای رشد شايستگی های افراد به وجود آورد.
2-3. هویّت فضای شهری

قبل از پرداختن به هويّت فضای شــهری و نحوۀ متبادر شــدن 
هويّت در ذهن شــهروندان از هر فضای شــهری، الزم است ابتدا 
واژگان مربوط به موضوع را تعريف کنیم و ســپس به نحوۀ ادراک 

محیط شهری در ذهن مخاطب فضای شهری بپردازيم.
2-3-1. تعريف فضای شهری

فضاهاي شهري، مکان هايي هستند که به عموم شهروندان تعلّق 
دارند، منحصر به جنبه کالبدي و فیزيکي نیســتند و درحقیقت با 
حضور انسان و فعالّیت او معنا مي يابند. »کولوهن« واژۀ فضای شهری 
را به دو گونه تعريف می کند: فضای اجتماعی و فضای ساخته شده 
)مصنوع(. فضای اجتماعی »تداعی فضايی نهادهای اجتماعی« است 
که نزد جامعه شناسان و جغرافی دانان مطالعه می شود از سوی ديگر 

فضای مصنوع، فضای فیزيکی است )مدنی پور، 1387: 13(.
2-3-2. فرايند ادراک محیط

 ادراک محیط فرايندی است که در مرکز هر گونه رفتار محیطی قرار 
دارد، زيرا منبع تمام اطاعات محیطی است. محیط ها تمام حس ها را 
تحريک می کنند و فرد را با اطاعاتی بیش از توان پردازشش روبه رو  
می ســازند. بنابر اين، ادراک نتیجه تصفیه و پــردازش صورت گرفته 
توسط فرد است. ايتلسون )1976( در تفسیر اين پديده بیان نمود که 
فرد در واقع خود، بخشی از نظام ادراکی است. گاهی اوقات در پردازش 
ادراکی جداســازی فرد از محیط دشوار است، زيرا اين دو همیشه در 
حال تعامل هستند و ادراکات بستگی به چیزی دارند که فرد در حال 

آن جام دادن در محیط است )بحرينی، 1385: 211(.
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درک محیط نه فقط به شکل ظاهری و ماهّیت عینی آن ارتباط 
دارد، بلکه با ويژگی های فردی، ســابقه، نیازهــا، اهداف و محیط 
اجتماعی او در ارتباط است. هر عنصر خاص را ممکن است دو نفر 
از دو طبقه اجتماعــی يا با دو حس بصری مختلف، به طور کامل، 
متفاوت ببینند. بنابراين طبیعی اســت بهترين منبع برای ارزيابی 

کیفّیت محیط را خود استفاده کننده از محیط بدانیم.
2-3-3. ابعاد هويّت فضای شهری

هويّت فضای شــهری را می توان در ســه بعد شکلی، معنايی و 
اجتماعی شهر بررسی نمود.
2-3-3-1.  ابعاد شکلی

بافت کالبدی و ســاختار مکانی- کالبدی شــهری از ابعاد مهم 
هويّتی شــهر است، زيرا شــکل گیری بافت کالبدی شهر متأثر از 
انديشــه ها، باورها، فعالّیت ها و سطح فرهنگ جامعه است. در واقع 
کالبد شــهر امکان بازشناسی هويّت شــهری را به صورت بصری 
فراهم می کند و به همین دلیل از میان ســاير ابعاد هويّتی اهمّیت 

بیش تری دارد. 
امروزه شــباهت زياد کالبد شهرهای مدرن به يکديگر تهديدی 
جدی برای هويّت شــهرها به وجود آورده اســت. در همین زمینه 
منتقدی چون مامفورد بر آن اســت که شــهرها در گذشته واجد 
هويّت بصری بوده اند و با فرم هايی که به تدريج پیچیدگی بیش تری 
می يافتند، شــیرازه زندگی اجتماعی جوامع را به وجود می آوردند. 
ولــی در شهرســازی معاصر نظم خشــک و مقّیــدی جای تنوع 
اجتماعی گذشــته را گرفته  است. شهرها زمانی از خود شخصّیت 
و موجوديتی داشــته اند، لیکن امروز اين شخصّیت و موجوديّت از 
میان رفته و همه آن ها به توده های مشابه يکنواختی بدل گشته اند 

)دانشپور، 1383: 63(. 
2-3-3-2. ابعاد معنايی

يکــی از معیار های هفتگانه ای که کوين لینچ در نظريّه شــکل 
خوب شهر برای سنجش شکل خوب شهر مطرح می کند »معنی« 
اســت.  به باور لینچ معنای شهر تنها در محدودۀ کالبدی و نقشه 
آن نیست، بلکه شهر بر پايۀ زندگی ساکنان آن، ديدگاه آنان نسبت 

به شهرشان و زندگی شهری معنا می يابد)پاکزاد، 1386: 169(. 
»معنی« يعنی اين که شــهر تا چه انــدازه می تواند به وضوح 
درک شود، از نظر ذهنی قابل شناسايی باشد، ساکنانش آن را در 
زمان و مکان به تجّســم در آورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی 
با ارزش هــا و مفاهیم جامعه در ارتباط اســت )بهزادفر، 1387: 
37(. در واقع مکان، زمانی معنا پیدا می کند که درک حسی از آن 
صورت گرفته و تصويری ذهنی از خود بر جای گذاشته باشد. بشر 
بــه عنوان گیرنده، اطاعات را از طريــق حواس دريافت می کند 
و در مغــز خود به تجزيــه و تحلیل آن ها می پــردازد و آن ها را 
بــا معانی ذهنی خــود تطبیق می دهد. در ايــن تجزيه و تحلیل 
است که عوامل اجتماعی و روانی مانند شخصّیت فردی و تجارب 
فردی و جمعی نقش اساسی پیدا می کند و منجر به ايجاد تصوير 

ذهنی از واقعّیت می شود. 

2-3-3-3. ابعاد اجتماعی
اساســا هويّت شهری توسط فرهنگ شهری و خرده فرهنگ های 
متعلّق به آن، در بستر تاريخ و در دل ساختار اجتماعی وسیع تری 
که جامعه را در بر می گیرد، در روند تحّوالت اقتصادی و سیاســی 
آن، شکل می گیرد و دگرگون می شــود. بدين دلیل نگاه ايستا به 
مقوله های هويّت و از جمله هويّت شهری قادر به درک آن نیست. 
فرهنــگ را می توان مجموعه ای پیچیــده از دانش ها، باورها، هنر 
و آداب و رســوم جامعه دانســت که مبتنی بر ارزش هايی اســت 
کــه گروهی به آن پايبنــدی دارند و در ســاختار اجتماعی از آن 
پیــروی می کنند )گیدنز، 1379: 55(. فرهنگ، نظام های نمادينی 
از گنجینه های شناختی اجتماع است که توسط نسل های پیشین 
استوار گرديده است تا امروز را در دسترس فردی از آن اجتماع قرار 

دهد )نوالن، 1380: 63(.
فرهنگ شــهری را می توان در سه ســطح بررسی نمود که هر 
يــک از اين ســطوح در ارتباط متقابل با ســطوح باالتر و پايین تر 

خود هستند. 
الف( سطح کان )کل يکپارچه شهر(

فرهنگ کان شهری با تاريخ، ساختار اجتماعی، منابع اقتصادی، 
ايدئولوژی، قدرت نظام های شــکل دهنده، مختصات ســرزمینی و 
زيست محیطی شــهر در آمیخته و ساخت مدنی جامعۀ شهری را 

به وجود آورده است.
ب( سطح میانه )خوشه ها و نظام های شهری(

فرهنگ شــهری در ســطح میانه، خرده فرهنگ های مربوط به 
سازمان ها و گروه بندی های شهری و هويّت های اجتماعی را شامل 

می شود.
ج( فرهنگ شهری در سطح خرد )دانه ها و عناصر شهر(

فرهنگ شــهری در ســطح خرد نشــان دهندۀ در هم تنیدگی 
فرهنگ شهری با فرهنگ، شخصّیت و رفتار هر يک از افراد جامعه 
و  ابعاد ذهنی- روانی زندگی روزمره، محسوسات، تجارب، ادراکات، 

تعلّقات و دلبستگی های ساکنان شهر است.

3. نمونه موردی: بازار کرمان
3-1. معرفی بازار کرمان

 بازار، میدان ها، تیم ها، کاروان ســراها و ساير فضاهای مربوط به 
آن را بی شــک می توان عامل مهم نقش انگیــزی در بافت تاريخی 
کرمان دانســت که خود از مجموعه هــای مجزايی که در زمان های 
مختلف ساخته شده اند، تشکیل شده است. هر يک از مجموعه های 
بازار قلعه محمود )478 ه.ق(، گنجعلي خان )1007 تا 1029 ه.ق(، 
ابراهیم خــان )1218 تا 1240 ه.ق(، وکیل )1282 ه.ق( و حاج آقا 
علی )اواخر قرن سیزدهم هجري( داراي شخصّیت ويژه و ارزش هاي 
فضايي خاص خود هستند. وجود اين مجموعه ها، که هر يک در دورۀ 
متفاوتی ساخته شــده اند، بازار کرمان را به موزۀ تاريخ معماري، که 
تحّوالت معماري شهر را در دوره هاي مختلف بعد از اسام به نمايش 

مي گذارد، تبديل کرده است )تصوير شماره 1(.
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تصویر شماره 1 : مجموعه های بازار کرمان  مأخذ: نگارنده

3-2. عوامل شکل دهنده به هویّت مکان در بازار کرمان
3-2-1. ابعاد شکلی

3-2-1-1. نظم فضايی
فضای شــهری از اجزا و عناصر گوناگون تشــکیل شــده است. 
آن چه باعث درک فضا به صورت يک کل منسجم در ذهن مخاطب 
می گردد، سیستم نظم دهنده است. به وسیلۀ اين سیستم نظم دهندۀ 
مشترک، ارتباط فضايی میان تک تک اجزا با يکديگر و با پیرامونشان 
مشخص می  شــود. همان طور که گروتر می گويد همیشه حداقلی 
از همبســتگی میان اجزا يعنی حد معینی از وحدت ضروری است. 
اگر چنین نباشــد آن چه به وجود می آيد ديگر کل نیست بلکه تنها 

آشفتگی است )گروتر، 1375: 551(.
ويژگی های مکان در بافت بازار تاريخی کرمان که مخاطب فضای 

شهری را به سوی ادرک نظم فضايی رهنمون می سازند عبارتند از:
• سادگی شکل،

• پیوستگی در رنگ و شکل،
• تقارن يا تعادل،

•  ريتم.
سادگی شکل در کل و جزء و استفاده از اصول معماری مشترک، 
باعــث به وجــود آمدن هماهنگی شــکلی  جداره هــا و در نتیجه 
پیوســتگی فضاهای شهری سّنتی ايرانی شده است. بازار کرمان نیز 
از اين اصل مبّرا نیست، به طوری که هماهنگی شکلی در طول بازار 
کامًا مشــهود است. علّت اســتفاده از فرم تاق در شهرهای کويری 

ايران فقدان عنصری همچون چوب بوده است که بتواند بار کششی 
را تحمل کند. اگرچه علّت استفاده از اين فرم سازه ای بوده است، با 
اين حال نرمی و زيبايی آن، تاق را به فرمی کاربردی و در عین حال 
تزيینی تبديل کرده اســت. تکرار اين فرم در چند مدول کوچک و 
بزرگ در طول بازار به تشکیل سیستم نظم دهندۀ فضا کمک کرده و 
منجر به ادراک هر چه بیش تر نظم فضايی گشــته است. عامل ديگر 
پیوســتگی اين فضاها غالب بودن رنگ خاک )رنگ کاهگل و آجر( 
اســت که فقط در بعضی نقاط به زيبايی با رنگ آبی )رنگ کاشی( 
ترکیب شده و فضاهای شهری شاخصی را به وجود آورده است. حفظ 
تقارن يا تعادل در جداره های فضای شهری ايرانی و استفاده از ريتم 
منظم و پیوسته از ديگر عوامل مؤثر در ادراک نظم فضايی است که 
عاوه بر تداعی وحدت شــکلی و پیوستگی به فضای محصورکننده 

جلوه خاصی می بخشد )تصوير شماره 2(.
3-2-1-2. تنوع فضايی

هم چنان که محیطی نیکو بايد از نظم فضايی برخوردار باشــد و 
تصاويری واضح و مشــخص در ذهن به وجــود آورد، نبايد فراموش 
کرد محیطی که نمايانی بسیار دارد ممکن است خود سبب ناراحتی 
شــود. در اينجاســت که کیفّیت تنّوع فضايی مطرح می شود که در 
فضای شــهری سّنتی ايرانی به شیوه های مختلف اعمال شده است. 
تنّوع فضايی از يکنواختی فضای شهری کاسته، موجب شکل  گیری 
تصاوير ذهنی دارای معانی تازه شده و روح انسان را به شوق می آورد. 
از طرفی وجود سیســتم نظم دهنده در فضای شهری سّنتی ايرانی 
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موجــب حفظ وحــدت در عین کثرت می گــردد و بدين گونه فضا 
هويّتی خاص می يابد.

ويژگی های مــکان در بافت بازار تاريخی کرمان که موجب ايجاد 
کیفّیت تنّوع فضايی شده اند، عبارتند از:

• تباين فضايی،
• تعريف سلسله مراتب فضايی،

• استفاده از تزيین ها،
• تنوع مصالح.

»فضاهای متباين فضاهايی هستند که از نظر خصوصیات عرض و 
طول و ارتفاع از طرفی و عناصر و اجزای محصور کننده از طرف ديگر 
با يکديگر تفاوت دارند. شــهر های قديمی ايران دارای گنجینه ای از 
فضاهای متباين و متفاوت می باشــند کــه با نوع غربی خود تفاوت 
دارد. ارزش فضاهای متباين در اين اســت که از يکنواختی فضاهای 

ارتباط دهنده می کاهد« )توسلی، 1369: 62(. 
با بررســی نظام توده و فضا در بافت بازار کرمان تباين فضايی به 
خوبی نمودار می شــود.  دو ويژگی عمدۀ فضاهای متباين در بازار، 
پهن و باريک شــدن فضا و هم چنین ســر باز و سر بسته بودن آن 
است، که اين ويژگی دوم در شهرهای کويری از آن جا که سايه ايجاد 
می کند، از اهمّیت خاصی برخوردار است. هم چنین تفاوت در نحوۀ 

محصور کردن از نظر مقیاس و تناسب جزئیات بدنۀ  محصورکننده، 
سبب تشديد تباين در بعضی فضاها شده است )تصوير شماره 3(.

عامل مؤثر ديگر در ايجاد کیفیت تنوع فضايی در فضای شــهری 
سلســله مراتب اســت که به آن کیفّیتی خاص می بخشد. سلسله 
مراتب فضايی در مجموعه های بازار کرمان به خوبی مشــهود است. 
اين سلسله مراتب را   می توان از يک سو در تعريف فضاهای حرکت، 
توقف و اســتراحت و از ســوی ديگر در تعريف فضاهای باز هم چون 
میدان ها و قیصريه ها، فضاهای نیمه باز مانند رواق ها و فضاهای بسته 

مانند راستۀ سرپوشیدۀ بازار مشاهده کرد )نقشه شماره 1(.
تزيین و نقش و نگار، نقش زنده و خاقی در معماری ايرانی داشته 
است. شکل های پر حجم و سادۀ معماری ايرانی زير ساخت هايی را 
برای تزيین فراهم می آورد و معمار ايرانی با استعداد زيبايی شناختی 
فــراوان با جديّــت بر روی نقش و نگار متمرکز شــده و به جزئیات 
می پردازد. آرايش، هم می تواند شــکل معماری را رونق بخشد و هم 
در عین حال در طّراحی ناب خودش دســتاوردی زيبايی شــناختی 
باشــد. اين نیروی شورانگیز زيبايی بصری در فضای بازار کرمان نیز 
ناشــناخته نبوده اســت. به طوری که در طّراحی اين فضای شهری 
از تزيین ها به طور مؤثر اســتفاده شده اســت و عناصر کارکردی و 

زيبايی شناختی سخت در هم آمیخته اند.

    
تصویر شماره 2: نظم فضایی در بازار کرمان، مأخذ: نگارنده

تصویر شماره 3: نظام توده و فضای بازار کرمان،  مأخذ: نگارنده
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نقشه شماره 1: سلسله مراتب فضایی بازار کرمان،   مأخذ: نگارنده

رسمی بندی آجری ساده و زيبای بازار وکیل، يزدی بندی با زمینه 
آجری و نقوش کاشــی در ورودی  کاروا ن سرای وکیل، تاق های مدور 
با رســمی بندی آجری در کنج ها، که به واسطۀ مقرنس هايی به بدنه 
می پیوندد، نمونه هايی  از به کار بردن تزيین های پرکار و شــاخص در 
فضای بازار به رغم ترکیب ساده آن است. طرح های هندسی، ترکیبات 
خطاطی، کاشیکاری جدارۀ مساجد عاوه بر زينتی بودن نمايشی است 
از طريق نمادهای سّنتی و تصويری و دعوتی است برای سیر و سیاحت 

آزادانه و نويدی است برای حّظ بی پايان.
در طّراحی بازار کرمان عاوه بر مصالح کاه گل، از آجر، کاشــی 
و گچ نیز اســتفاده شــده اســت. آجر، مصالحی مناسب برای حل 
مسائل ســاختمانی است که امکانات زينتی نیز دارد. در تمام بازار 
و در بناهــای موجود در آن از امکانــات بالقوۀ زينتی آجر از قبیل 
اقســام رج چینی، گره ســازی های تزيینی، بافت های متضاد، طرح 
گود و برجستۀ چینی استفاده شده است. استفاده از کاشیکاری نیز 
موجب ارتقای بازار به لحاظ زيبايی شناسی گشته است. رنگ های 
درخشان به ويژه زمینه فیروزه ای نمايان، طرح های سیال، ترسیم 
اســلیمی ها، پیچک ها و گل ها و ترکیبات خطاطی با زيبايی شايان 
وجهۀ خاصی به بناها بخشــیده اســت. عاوه بر آن گچ بری های 
مبتکرانۀ به کار برده شــده، در سردر بناهای عمومی تأثیر وحدت 
بخشی بر مجموعه بازار داشته است و نشان دهندۀ مهارت بی عیب 
ســازندگان آن اســت. اين هماهنگی مطلوب، تناسبات و رنگ ها 
چشم را می نوازد و خوشايند فطرت آدمی است )تصوير شماره 4(.

3-2-1-3 محصور کردن فضا
از محصور کردن فضا به عنوان نخســتین اصــل حاکم بر طّراحی 
مکان های شهری نام برده می شود. به طوری که اگر فضا به شکل مطلوبی 

محصور نشود، نمی توان به يک مکان شهری جذاب دست يافت.
در مجموعۀ بــازار کرمان محصوريّت فضايی با توّجه به عملکرد 
فضا متغّیر است. از آن جا که راسته بازار دارای ويژگی پويايی است 
فضای آن از محصوريّت بیش تری برخوردار است، زمانی که راستۀ 
بازار به فضای میدان ها، چهارســوق ها و قیصريه ها می رســد فضا 
ناگهان گشاد شده و به لحاظ عملکرد به آن معنی توّقف می بخشد.  
بديــن ترتیب اصل حرکت و توّقف به خوبی در طّراحی اين فضای 

شهری در نظر گرفته شده است )تصوير شماره 5(.
پیوستگی بدنۀ محصور کنندۀ فضا در بازار کرمان يکی ديگر از داليل 

احساس محصوريّت در ذهن مخاطب اين فضای شهری است. وجود 
نداشتن فواصل  بین بدنۀ ساختمان ها، هماهنگی الگوی نماها و وجود 
نداشتن تغییرات ناگهانی در بدنه ها باعث تقويت کیفّیت فضای محصور 

در اين قسمت از شهر شده است.
3-2-1-4تعريف نشانه ها

وجود نشــانه ها يکی ديگر از ويژگی هايی است که نقش مهمی در 
احراز هويّت به فضاهای شهری تاريخی ايران بازی می کند، اين است 
که مکانی که فاقد نشــانه های آشنای شکلی و تصويری باشد، هويّت 
کمرنگی خواهد داشت و خوگیری با آن ممکن نخواهد بود« )شولتز، 
1385: 49(. در سیمای مجموعۀ بازار کرمان عناصر نشانه ای به وضوح 
قابل تشخیص است. نشانه هايی هم چون؛ بادگیرها، گلدستۀ مساجد، 
ساعت، گنبدها و... بر ذهن ناظر تأثیر گذاشته و به شکل گیری تصوير 
ذهنی مشــخص کمک می  کند و موجب افزايش خوانايی می شــود 

)تصوير شماره 6(.
3-2-1-5. مقیاس انسانی 

»در مورد فضا نســبت بین ارتفاع ساختمان ها و عرض فضا اعم 
از اينکه فضا کاما محصور يا نیمه محصور باشــد بحث تناســب را 
تشــکیل می دهد. اگر تناسب درست و انســانی باشد از نظر روانی 
در ناظر احســاس آرامش ايجاد می کند. اگر اندازه يک فضا با پیکر 
انســان ارتباط مطلوب داشته باشد، گفته می شود که فضا مقیاس 

انسانی دارد«)توسلی، 1369: 51(.
گرچه نســبت ديواره محصورکننده در راســته بازار به عرض فضا 
تقريباً دو به يک  اســت، از آن جا که اوالً عرض فضا به طور متوســط 
پنج متر اســت و ثانیاً راسته بازار در طول خود دائماً با فضاهای فراخ 
مثل میدان ها، چهارسوق ها و قیصريه ها می رسد، احساس تنگی فضا به 
مخاطب اين فضای شهری دست نمی دهد و می توان گفت که فضای 
بازار از مقیاس انســانی برخوردار اســت. از جهت ديگر، همان طور که 
دکتر توسلی به آن اشاره نموده اند، ناظر ايرانی در مقايسه با ناظر غربی 
بر اثر شــرايط اقلیمی و فرهنگی به فضای محصور و تنگ بیش تر خو 
دارد)پیشین(.  فضای تنگ در شرايط هوای اغلب آفتابی ايران بیش تر 
ســايه می گیرد و از طرفی  محفوظ تر است و کمتر اشراف دارد. رنگ 
بدنه محصورکننده فضا نیز در ايجاد مقیاس انسانی نقش عمده ای دارد. 
در شــهرهای کويری رنگ خاک )رنگ روشن کاهگل( برخاف تنگ 

بودن گذرها، به انسان آرامش می دهد.
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3-2-1-6. طّراحی با توّجه به اقلیم
بر طبق نظريّۀ مازلو، نیازهای انســانی متشــکل از سلسله مراتبی 
هســتند. در اين سلســله مراتــب، نیازهای فیزيولوژيک انســان در 
پله های پايین تر نردبان قرار گرفته اند و در نتیجه از اهمّیت بیش تری 
برخوردارند، زيرا نیازهای رده های باالتر مانند نیاز به عشق، حرمت و 
خودشکوفايی ظاهر نمی شوند، مگر آنکه نیازهای رده های پايین تر تا 
حدودی مرتفع شده باشند. از آن جا که تصّور شهر، تصّور جهانی است 
برای پاسخ به نیازهای انســان و رفع آن ها، ايجاد آسايش اقلیمی در 
راستای پاسخگويی به نیازهای زيست شناختی انسان از اقدامات مهّمی 

است که بايد در يک شهر کويری صورت پذيرد.
يکــی از ويژگی های اصلــی هويّت بخش به بازار کرمان، ســاخت 
آن در جهت ايجاد آســايش اقلیمی اســت، به طوری که شــکل بازار 
منعکس کنندۀ ويژگی های محیطی و اقلیم گرم و خشک شهر کرمان 
است. حجره ها، تیم ها، کاروان سراها و ساير بناهای عمومی  به گونه ای 
در مجــاورت يکديگر قرار گرفته اند که بــازار را به مجموعه ای کامًا 
بســته و درون گرا تبديل نموده اند. راسته های بازار با استفاده از تاق ها 
مسقف شده اند که از لحاظ اقلیمی مانع تابش آفتاب و نفوذ باد و گرما 
می شوند. روزنه ها بر باالی تاق ها به تأمین نور و تهويه و کاهش حرارت 
در راســته ها کمک می کنند. ارتفاع زياد سقف نیز باعث ايجاد کوران 

و جريان هوای مطبوع، در طول روز، در بازار می شــود. ســقف بازار با 
کاهگل پوشــانده شده است. قشــر کاهگل عايق است و رنگ روشن 
آن گرمای تابشــی را باز می گرداند. در میدان گنجعلی خان و ارگ و 
در حیاط مرکزی کاروان سراها، مدرسه ها و ساير بناهايی که با الگوی 
حیاط مرکزی ساخته شده اند، با استفاده از رواق ها )برای سايه اندازی 
بیش تر(، پوشش گیاهی و حوض های آب، سعی شده آسايش اقلیمی 
ايجاد شود. در چند بنای عمومی نیز برای تعديل دمای هوا از بادگیر 

استفاده شده است )تصوير شماره 7(.
معمــاری خاص بازار با اســتفاده از مصالح خازن و امکان تهويه 
طبیعی، امکان زندگی و اقامت طوالنی مدت را برخاف شرايط حاد 
اقلیمی فراهم کرده اســت. حضور جمعّیت، تبديل شدن به فضای 
بازی بچه ها و پاتوق بزرگســاالن و فّعال بودن بازار در شــب های 
زمستان شاهدی برای مناسب بودن اين فضاها، در بیش تر ايام سال 
است.  اين طّراحی اقلیمی هم چون وجه مشّخصه ای بازار کرمان را 
از نمونه های آن، که در شهرهايی با اقلیم متفاوت ساخته شده اند، 
مجزا می کند. عاوه بر آن عناصری هم چون بادگیرها و گنبد های 
مرتفع که برای تعديل شــرايط محیطی به کار گرفته شده اند، خود 
به عنوان نشانه عمل کرده و در احراز هويّت به مجموعۀ بازار نقش 

مهمی ايفا می کنند.

تصویر شماره 4: تزیین  ها در بازار کرمان،  مأخذ: نگارنده

 تصویر شماره 5: فضاهای حرکت و توقف در بازار کرمان، مأخذ: نگارنده
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 تصویر شماره 6: نشانه ها در بازار کرمان
 مأخذ: نگارنده

3-2-2. ابعاد معنايی
در يــک محیط معمولــی بیش تر اشــیا و پديده هايی که درک 
می شــوند دارای معنی اند. در آن ها امکانات مختلفی برای فعالیت 
وجود دارد و اشــاراتی کــه در آن ها اتفاق افتاده يا ممکن اســت 
اتفاق بیفتد، نهفته است )پاکزاد، 1388: 99.( بدين ترتیب تمامی 
محیط های شــهری دارای معنی1 هستند. اما فضای شهری موفق 
فضايی اســت که دارای بار معنايی2 غنی باشد. به گفته لینچ معنا 
خاصّیتی از محیط است که می تواند فرد را به جنبه های ديگری از 

زندگی مرتبط سازد.
پیشــینۀ تاريخی بازار کرمان، نظم و تنوع فضايی آن، معماری 
بی نظیر ايرانی به کار گرفته شــده در ســاختمان کاروان ســراها، 
مســاجد، مدارس و ســاير بناهای عمومی موجب تطبیق هر چه 
بیش تر عینّیت فضا با اندوخته های ذهنی انســان ايرانی شــده که 
ريشه در فرهنگ و سّنت او دارد.  در نتیجه موجب می شود که فرد  
با فضا احســاس اين همانی کند. اطمینان و تسلّط ذهنی ناشی از 
اين فرايند باعث آسودگی خاطر و احساس تعلّق  می گردد. درگیر 
شــدن حواس شنیداری در بازار مسگرها و به ويژه حس بويايی در 
گذر از راســتۀ عطاری ها تأثیر بیش تری بر انســان می گذارد. اين 
غنای حســی موجب می شــود ادراک عمیق تری از محیط صورت 

پذيرد.
حیات مســتمر اقتصادی بازار در ســالیان متمادی موجب شده 
بازار به صورت فضايی محســوس و ملمــوس وارد زندگی روزمرۀ 
شــهروندان شود، به طوری که شــهروندان آن را جزئی از زندگی 
خــود می دانند. از طرف ديگر، به علّت پیشــینۀ تاريخی خاطراتی 
در اين فضا نهفته اســت که برای بسیاری ارزش مند است و ديدن 
اين فضا می تواند بســیاری از خاطرات جمعی را دوباره زنده کند. 
اين خاطرات جمعی تأثیر عمیقی  بر انسان     می گذارد، احساس 
تعلّق و اين همانی بیش تری ايجاد می نمايد و به قائل شــدن معنی 

می انجامد.

3-2-3. ابعاد اجتماعی
درک رابطۀ بین جامعه و محیط در طّراحی شهری کلیدی است. 
محیط فیزيکی تأثیر تعیین کننده ای بر رفتار انســانی دارد. اگر چه 
عامل فیزيکی تنها عامل تأثیر گذار بر رفتارهای انســان نیســت، 
فرصت هايی را که محیط به وجود می آورد به شــکل روشــنی بر 
آن چه مــردم می توانند  يا نمی توانند انجــام دهند، اثر می  گذارد 

)کرمونا، 1388: 212(.
بازار کرمان فضايی چند منظوره اســت که تأمین کنندۀ بسیاری 
از فعالّیت های زندگی روزمره شهروندان است. فضای بازار به علّت 
ساخته شــدن بر اساس شرايط اقلیمی امکان اقامت طوالنی مدت 
را فراهم کرده اســت که اين خود موجب فعال بودن بازار در طول 
روزهای گرم تابســتان و شب های سرد زمستان شده است. به اين 
ترتیب اين فضای شــهری مورد استفاده مرتب و دائمی شهروندان 
قرار می گیــرد. از آن جا که فضای بازار با الگوهای رفتاری فردی و 
گروهی انســان هماهنگ بوده و انتظارات وی را پاسخ می دهد در 
انســان تعلّق خاطر بیش تری را به وجود مــی آورد. اين امر موجب 
حضور هر چه بیش تر مردم می شــود و روابط اجتماعی را ترغیب 

می کند )تصوير شماره 8(.
بازار، بستری برای زندگی عمومی مردم است. اين فضای عمومی 
محل بــروز رفتارهــا و فعالّیت های اجتماعی اســت. فعالّیت های 
اجتماعــی هم چــون گفتگو،گردهم آيــی، تظاهــرات، برگــزاری 
جشــن های ملّی و مذهبی و مراسم عزاداری، در طول زمان شکل 
می گیرنــد و به دنبال حضور مردم در يک مــکان و در يک زمان 
صورت می پذيرند. ويژگی های بازار از قبیل گوناگونی در کاربری ها، 
قابلّیــت حضور تمامی گروه های اجتماعی در آن، تأمین آســايش 
اقلیمی، وجود فضاهايی برای نشســتن در میاديــن و امکان بروز 
تعامات اجتماعی، فّعال بودن در ســاعات زيادی از شــب و روز، 
بازار را به مکان ســومی تبديل کرده که واسط بین افراد با جامعه 

بزرگ تر خود است. 
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نتيجه گيری
هويّت مکان از ارتباط میان ذهنّیت انسان که متأثر از ويژگی های 
فردی و نیازهای انســانی اوست، با عینّیت فضای شهری که سه بعد 
شــکلی، معنايی و اجتماعی دارد، ادراک می شود. مدل ارائه شده در 
نمودار شــماره 1 عوامل مؤثر در شــکل گیری هويّت مکانی و نحوۀ 

ارتباط آن ها را نمايش می دهد.
بر اساس نظريّه های روان شناسی محیطی همان طور که ذهنّیت 
انســان در نحوۀ ادراک او از مکان تأثیر می گذارد، رفتار و احساسات 
انسان نیز تحت تأثیر محیط فیزيکی قرار دارد. پس می توان اين گونه 
بیان نمود که رابطۀ بین هويّت انســان و هويّت مکان يک رابطۀ دو 
سويه است و شــکل گیری هر يک متأثر از ديگری است. اينجاست 
که اهمّیت هويّت شــهر مشخص می شود. هر چند هويّت شهر خود 
معلول فرهنگ شهروندان آن اســت، لیکن فرايند شهروندسازی را 
تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند در شکل گیری فرهنگ شهری و 

در نتیجه در شکل گیری هويّت ساکنان شهر اثرگذار باشد.
اصوال با توّجه به چند وجهی بودن ابعاد هويّتی شهر اخذ رويکردی 

سیســتمی همه جانبه نگر، که در آن تمام ابعــاد با هم مورد توّجه 
قرار داده شود، الزم و ضروريســت. از اين رو، ويژگی های مکان که 
ما را به درک هويّت از بازار کرمان رهنمون می ســازد، در ســه بعد 
شکلی، معنايی و اجتماعی به صورت جداگانه بررسی شده است. اين 

مؤلّفه های هويّتی در جدول شماره 1 ارائه شده اند. 
حس خوشايند و آشنای حضور در بافت تاريخی بازار نتیجۀ توّجه 
به اين اصول و مد نظر داشــتن آن ها در طّراحی اين فضا بوده است. 
هرچه ارتباط میان اين اصول واضح تر و روشن تر باشد، شهود ناظر از 
مکان بیش تر خواهد بود و اين گونه امکان تبادل معنای مکان به او 
بیش تر خواهد شد. شکل گیری ارتباط معنادار میان ناظر و مکان به 

تقويت هويّت مکانی خواهد انجامید.

پی نوشت ها
)Denotation(1. اشاره اصلی

)connotation(2. اشاره ضمنی

تصویر شماره 7: طّراحی اقلیمی بازار کرمان،   مأخذ: نگارنده

تصویر شماره 8: حضور اقشار مختلف اجتماع در بازار کرمان؛ مأخذ: نگارنده

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


62

13
92

ار 
 به

م  
ده

یاز
ره 

شما
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

نمودار شماره 1: عناصر و ابعاد ادراک هویّت شهر 

جدول شماره 1: مؤلّفه های هویّت بخش به بازار کرمان  

ابعاد اجتماعیابعاد معناییابعاد شکلی

نظم فضایی
ـ پیوستگی در رنگ و شکل

ـ سادگی شکل 
ـ تقارن يا تعادل 

 ـ ريتم
تنوع فضایی
ـ تباين فضايی

ـ تعريف سلسله مراتب فضايی
ـ استفاده از تزيین ها

ـ تنوع مصالح
محصور کردن فضا

ـ محصوريّت متغّیر فضاها با توّجه به 
عملکرد آنها 

ـ پیوستگی بدنه محصور کننده
ـ نبود فواصل بین بدنه ساختمان ها

ـ هماهنگی الگوی نماها

تعریف نشانه ها
ـ توالی وجود نشانه ها

ـ شکل گیری تصوير ذهنی مشخص 
ـ افزايش خوانايی
مقیاس انسانی

ـ عرض مناسب فضا
ـ عدم بروز احساس تنگی فضا

طّراحی اقلیمی
ـ درون گرايی

ـ استفاده از تاق و گنبد
ـ ارتفاع زياد سقف

ـ استفاده از مصالح عايق حرارتی 
ـ الگوی حیاط مرکزی

ـ استفاده از رواق و حوض آب
ـ پوشش گیاهی مناسب

پیشینه تاريخی
تطبیق عینیت فضا با اندوخته های ذهنی 

انسان ايرانی
احساس اين همانی

احساس تعلّق 
غنای حسی

خاطرات جمعی

گوناگونی در کاربری های جاذب جمعّیت
هماهنگی با الگوهای رفتاری فردی و گروهی انسان

قابلّیت حضور تمامی گروه های اجتماعی در 
فضا

وجود فضاهايی برای نشستن در میادين 
امکان بروز تعامات اجتماعی

فّعال بودن در ساعات زيادی از شب و روز
بروز فعالّیت های اجتماعی
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فهرست منابع و مراجع 
بحرينی، حســین )1385(، فرآیند طّراحی شــهری، انتشارات . 1

دانشگاه تهران، تهران.
بهزادفر مصطفی )1387(، هویّت شــهر)نگاهی به هویّت شهر . 2

تهران(، نشر شهر، تهران .
پاکزاد، جهانشاه )1385(، مبانی نظری و فرایند طّراحی شهری، . 3

انتشارات شهیدی، تهران.
پاکزاد، جهانشــاه )1386(، سیر اندیشه ها در شهرسازی، جلد . 4

اول، انتشارات شهرهای جديد، تهران.
 پیران، پرويز )1384(، »هويّت شهرها: غوغای بسیار برای مفهومی . 5

پیچیده«، مجله آبادی، شماره 48.
توســلی، محمــود )1369(، اصول و روشهای طّراحی شهری و . 6

فضاهای مسکونی در ایران، جلد اول، انتشارات رودکی، تهران.
 دانشــپور، سید عبدالهادی )1383(، »درآمدی بر مفهوم و کارکرد . 7

هويّت محیط انسان ساخت«، باغ نظر، شماره 1.
دهخدا، علی اکبر )1343(، لغت نامه دهخدا، جلد 14، انتشــارات . 8

دانشگاه تهران، تهران.
زاد رفیعی، ناصر)1384(، »فرايند اجتماعی- فضايی هويّت شهر«، . 9

مجله آبادی، شماره 48 . 
سیاســی، علی اکبر )1379(، نظریه های شــخصّیت، انتشارات . 10

دانشگاه تهران، تهران.
شــولتز، کرســتیان نوربــرگ )1385(، معماری: حضور، زبان و . 11

مکان، ترجمه علی رضا سید احمديان، انتشارات نیلوفر، تهران.
قرايی، فريبا و ســهرابی، نارسیس )1387(، »هويّت تابعی از کالبد . 12

يا کالبــد تابعی از هويّت«، مجله عمران، معماری و شهرســازی، 
شماره 35.

قطبــی، علی اکبر )1387(، »مفهوم هويّت و معماری امروز ايران«، . 13
ماهنامه آینه خیال، شماره 10.

کرمونــا، متیو و هیت، تیم و تنزاک و تیســدل ،اســتیون)1388(، . 14
مکان های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طّراحی شهری، 

ترجمه فريبا قرائد، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
گروتــر، يورگن )1375(، زیبایی شناســی در معماری، ترجمه . 15

جهانشــاه پاکزاد و عبدالرضا همايون، انتشــارات دانشــگاه شهید 
بهشتی، تهران.

مدنی پــور، علی )1387(، فضاهای عمومی و خصوصی شــهر، . 16
انتشارات شرکت پردازش و برنامه ريزی شهری، تهران.

معین، محمد )1384(، فرهنگ فارسی معین، انتشارات موسسه . 17
فرهنگی راه اهل بیت تهران، تهران.

مک اندرو، فرانســیس تی )1387(، روانشناسی محیطی، ترجمه . 18
غام رضا محمودی، نشر زرباف اصل، تهران.

نقــی زاده، محمد )1387(، شــهر و معماری اسالمی، انتشارات . 19
مانی، اصفهان.

نــوالن، پاتريــک و گرهــارد، لنســکی )1380(، مقدمه ای بر . 20
جامعه شناسی کالن، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران.
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