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 چکیده 

 می دیگر ازافرادوجوامع فردیااجتماع یک تشخیص باعث که است ومشخصاتی ازصفات ای هویت،مجموعه

 و نوع و محلی ساکنان تعامالت یا و تاریخی کهن، بافت در خاصه هرشهر، هویت دیگر سویی از.. شود

 که شهری کهن های بافت در موجود ازهویت بخشی بایدگفت درواقع. است آنهابایکدیگر ارتباط میزان

 درمکان هویت همچنین.باشد شهرمی آن اجتماعی هویت است، شدن وکمرنگ افول درحال حاضر درحال

 که آورده، رادرآنهابوجود ودلبستگی است کنندگان دراستفاده عمومی، خاطرات داعیوت ایجاد واسطه هابه

 درمیزان اصلی های ازمولفه یکی مکان وحس هویت دلیل همین به. است مکان حس همان این

 سالیان درطول که است فضاهایی از بازاریکی رو ازاین. شوند می محسوب شهری بافتهای ارزشمندی

 عنوان به و است ایجادکرده اقتصادوسیاست مذهب، گانه مراکزسه واستواربین مهم پیوندی متمادی،

 خاطرات یادآوری دلیل به مکان دراین ودلبستگی تعلق حس امروزه.رود بشمارمی شهرها عنصرمهم

 می برده نام شهرها به بخش هویت های ازمکان یکی عنوان به ها مکان نوع وازاین  یافته افزایش جمعی

 به هویت دربازیابی مکان حس نقش های ریشه وجوه واکاوی دنبال به پژوهش این راستا دراین. شود

 میان تشابهات ای پاره وجود نماید می بدیهی بحث درابتدای آنچه. است گرفته شکل تاریخی های مکان

 ارتباط قرارگاه نخستین بلکه نیست ذهنی و انتزاعی مفهومی زیرامکان باشد؛ می تعلق وحس مکان حس

 وتجربه کالبدی های معنا،واقعیت سرشاراز دلیل همین به. است انسان زندگی ومحل باجهان ستقیمم

 داشتن معنای به مشترک مکانی داشتن.کند برقرارمی باانسان عمیقی عاطفی ورابطه بوده انسانی های

 طوحدرس پذیری باهویت همراه مکانی احساس بیان برای ازمکان انسان واستفاده است مشترک هویت

  .موثراست وجهانی ای،ملی محلی،منطقه
 

 کرمانشاه شهر سنتی بازار مکان، به دلبستگی مکان، حس هویت،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

 شهری رادرمحالت اجتماعی های ارزش توان نمی بشری دربسترجامعه که دریافت توان امروزمی شهرهای به بانگاهی

 می شکل انسانی ای دربسترجامعه امروزه شهرهای.دهند می هرشهرراتشکیل اساس هستندکه محالت این وجودکه یافت؛بااین

 است گرم انسانی سردواجتماع انسانی جامعه بودند؛بنابراین انسانی ساختاراجتماع دارای سنتی شهرهای آنکه گیرندحال

 است،زیرادیگرازتعامالت اصالت وبی هویت بی شهرامروز،شهری همچنین( 6831:68وهمکاران، سیدیان.)شود اتحادمی وموجب

 است؛این معناپیداکرده درآن بودن زنده تنهاعرصه که شده شهری کالن به شهرامروزتبدیل.نسیت خبری درآن اجتماعی

 انسان وروان باروح راحتی به متوالی سالیان ازگذشت هنوزپس که است ارزشهایی دارای ایرانی اصیل معماری که درحالیست

 بی ازساختارشهری توان نمی که است اساس براین.«زیست می شاعرانه درآن انسان»درلین، وله قول شودوبه می هاهماهنگ

 .راداشت سازی امروزانتظارهویت هویت

 آفرین وهویت،سوال جهان،فرهنگ واقعی نسبیت.هاست ملت اصلی ازمنازعات یکی هویت حفظ برای امروز،تالش درجهان

 وطراحی معماری.اند شده انگاشته نادیده ای اندازه تا مدرن ساحتی تک هاندرج هستندکه جهان جغرافیایی گسترده موضوعات

 واجدارزش ایرانی شهرهای وشهری معماری سنتی فضاهای( 8831:68وهمکاران، زاده نقی.)نیستند امرمستثنی نیزازاین شهری

 می خودروی آوردواگرمابگذاریم راازخودمابرمی نظم چندهزارساله ای داردودرگستره ایران غنی درفرهنگ ریشه که است هایی

 جمعی درخاطره هستندکه ای شناسی،واجدمعناومعانی وزیبایی هندسی های برکالبدخویش،ویژگی عالوه شهری فضاهای.دهد

 می راشامل وجمعی فردی خاطرات که است هایی بخشد،رویداد می شهرهستی به بنابراین؛آنچه.بندند می نقش جامعه

 (.831:66میرمقتدایی،.)است هویت هربیخاطره،ش رو؛شهربی ازاین.شود

 ومی است جامعه فرهنگی باورهاوارزشهای کالبدی تجلی جهت انسان برای خاص دراحرازهویت مهمی عامل محیط همچنین

 انسان دررفتاروهویت تأثیربسزایی انسان زندگی محیط(1831:66وهمکاران، حبیب.)تأثیرگذارباشد یابی هویت دراحساس تواند

 تأثیری سبب نیزبه شهری فرسوده بافتهای امروزه( 131:61:، همکاران و زاده امین)دارد، مستتردرخویش هایارزش سمت به

 یا هربنا.آیند می حساب به شهری منظر و انکارازفرم غیرقابل دارند،جزئی شهروندان درذهن نامطلوب هایی حوزه عنوان به که

 خودرامی واجتماعی فرهنگی ای گستره بر که زمان بی باشد؛راهی تزممل زمان بی راه به که است زنده میزانی تنهابه شهری

 که نیست تردیدی.باشد وزمانی مکانی درساختار بخش هویت عنصری خاص ازرویدادهادرمکانی ویژه نمایاندتاباتکرارالگوهایی

 وروان روح نشیندکه بردل چنان متمادی سالیان ازگذشت هنوزپس استواربودکه ارزشهایی برپایبست ایرانی اصیل معماری

 می نشان فرهنگی ومواریث تاریخی خودرادرابنیه ملت یک هویت درواقع(831:66:یگانه، ابافت.)باشد بخشی رامرهم آدمی

 بشمار امروزی هویتی های شاخصه کننده بیان هستندکه سرزمین این نیاکان واجدروحیه ایران وسنتی تاریخی شهرهای.دهد

 (.8831:66میرمقتدایی.)است وتأمل هرمکانی،حضور،حرکت،مکث هویت درک بنابراین،الزمه.روند می

 وپدید ساکنین وفرهنگ بینی سازاعتقادات،جهان منبع های ارزش هویت تجلی برای محیطی توان شهررامی میان دراین

 تأثیر وتحت متفاوت وانسانی طبیعی های بامحیط مختلف های ودرسرزمین دوران درطول مفهوم این.خوددانست آورندگان

 تغییر و نمانده نصیب بی تحوالت این از نیز اسالمی شهرهای.است خوددیده به بسیاری وایدئولوژیکی،تغییرات تاریخی تحوالت

 برای فضایی ودرنهایت عبادت برای سکونت،مکانی برای محلی3محور برسه اسالمی شهرهای محتوای و قالب.اند داده چهره

 دیگردر باشندوازسوی نیازها این کننده ازیکسوتأمین که ازشهراسالمی عناصری( 1631:66سیفیان،.)است گرفته شکل تجارت

  .(631:88:فالحت،.)وبازار مسکونی مسجدجامع،محالت3وتمایزنمایندعبارتنداز هویت ایجاد اسالمی سرزمین پهنه
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 روش تحقیق 

 -می واسنادی ای کتابخانه برمطالعات تنیها،مب داده آوری جمع وروش تحلیلی -توصیفی پژوهش دراین بکاررفته تحقیق روش

 های وازدیگرتکنیک است کشور در اجراشده های طرح اسنادی،مطالعه های روش هابراساس داده آوری جمع همچنین.باشد

 .باشد می مطالعه مورد محدوده باساکنین ومصاحبه ها،مشاهده داده آوری جمع

 

 موضوع برادبیات مروری
 شهری درفضاهای هویت مفهوم

 هم به های زنجیرحلقه مانندیک شودکه می پیوسته هم مستمروبه دچارتغییراتی درگذرزمان که پویاست مفهومی هویت

 درمکان قوم وهنریک ورسوم،عادت فرهنگی،آداب های مولفه واسطه به سرزمین یک دهدتاگذشتگان می راتشکیل ای پیوسته

 دارد الویت معنایی بردیگرمنابع که است فرهنگی ویژگی راساسب هویت،فرآیندمعناسازی همچنین.گیرد شکل خاص جغرافیایی

 استوارمی پیشین های نسل دست به که است اجتماع ازیک شناختی هایی ازگنجینه نمادین هایی نظام و(8131:68حجت،)

 از.جوداوو خاص نحوه3از است عبارت هرموجودی وهویت( 8:31:68نوالن،.)دهد قرارمی ازاجتماع فردی شودوامروزرادردسترس

 خود به مخصوص هویتی دارای شهری وهربافت پدیده،هراثر،هرمعماری هر که برداشت چنان توان شدمی گفته که آنچه

 (1631:68حجت،.)است

 کندکه می انگاردویاتالش می راباآن فردخودش که دانست می فردی وانگاشتی ذهنی رامفهومی هویت(1861) راستا؛ربر دراین

 گذاردوباتغییرزمینه اثرمی رفتارانسان برنحوه داندکه می وروانشناختی ذهنی راشکلی هویت(1886) وبرونبارون.کند جلوه آنگونه

 زیر که است دلیل این امربه این.آورد بوجودمی هویت بی هویت،انسانهای اساس،شهربی براین.شود می دچاردگرگونی اجتماعی

 درآنها زندگی گیرندوروح می شکل کالبدی صورت به شهری تنداردومحال شود؛وجود ساخته روبنادرآن بایست می که بنایی

 این وبه است متعددی اجزای دارای هویت داندکه می رادراین هویت درتعاریف ناهماهنگی(1888) مارشال همچنین.وجودندارد

 ایجاد ار نیزکارکردهویت(1881) اریکسون.فراگیراست دچارچالشی هویت تعاریف میان وهماهنگی هویت دقیق تبیین دلیل

 اشاره نکته این نیزبه(1888)کالپ.داند می بادیگران دررویارویی ثبات دارای فردی بعنوان تصورفردازخویشتن میان هماهنگی

 یک که است مضمون شودودراین می داده فردانتساب معتبربه وبصورت درگذرزمان گیردکه رادربرمی آنچه تمامی هویت کردکه

 چرخش درحال کنندکه می اشاره هویت تحول مراحل مونروآدانز،به همچنین.شود می وتدیگرمتفا شهری بامحله شهری محله

 (6631:68وهمکاران، سیدیان.)است وزودهنگام سردرگم هویتی درمراحل

 یابد،بدین باشد؛رشدمی واجدکاراکترومعنی که ودرمکانی هادرآمیخته مکان هاباهویت انسان پدیدارشناسانه،هویت ازدیدگاه

 مکان ماازمفهوم شناخت یابد؛که بهبودمی زمانی که دارد؛بحرانی حکایت انسانی بحران حاضرازیک محیطی بحران ترتیب

 تواند نمی کمکی هیچ باشد،شهرسازی قرارگرفته هاموردغفلت مکان وکیفی واقعی ماهیت که شود؛لذاتازمانی تصحیح ومحیط

 شهری طرح شهر،انطباق وتاریخ بااقلیم،فرهنگ هریش نظام وبازنمودهماهنگی ذهنی راانعکاس شهری هویت چنانچه.بکند

 هویت شدن مخدوش ویا دادن ازدست باعث درآن ناسازگاری بدانیم،هرگونه ساکنین اجتماعی های وکنش باساختاررفتاری

 هایی شکل که است آن ازفرهنگ جزئی سرزمین یک هنرومعماری بایدگفت رابطه دراین(3881 1:66پرتوی،.)شود می شهری

 (1831:66وهمکاران، حبیب. )رود بشمارمی ملت آن سازی ازهویت

 باقی بناهاوفضاهای وماندگارسازی وشهرسازی معماری عناصر دربازشناسی توان می را هویت»معماری، و شهرسازی درحوزه

 شهری ویته همچنین.«دانست انسان تحولِ درحال نیازهای به باتوجه عناصرگوناگون وبازآفرینی سازی ازگذشته،بازنده مانده
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 بخش وتشخص کنندگی دعوت وقدرت ومکانی،قابلیت بُعدزمانی وغیرنمادین،دارای وعینی،نمادین وکیفی،ذهنی ابعادکمّی دارای

 غیر،قدرت به توجه وبا کنند می کوشش آن بستن بکار دارندوبرای آن به خاصی افرادتعلقات که است درابعادگوناگونی محیط

 (88631:68سفردوست،.)شود پدیدارمی گوناگونی اشکال به داردودرآینده ریشه وگذشته لحا رادارند؛درزمان بروزوظهورآن

 می شود،رقم می ادراک سنتی وشهرسازی تنهادربسترابنیه که راارزشهایی وشهرسازی معماری هویت که است اساس براین

 این.آنهاببخشاند به کالبدی دوصورتیبپروران ارزشهارادرخویش گیردکه می شکل دلیل آن به یاشهرسازی معماری چراکه. زنند

 پاس خویش رادرذات فرهنگی کهن تاارزشهای است رسالتی دارای ایران سنتی وشهرسازی معماری داردکه داللت این بر نکته

 ماکتی رابایستی معماری همچنین(6131:68حجت،.)شود شمرده درساختارفرهنگی بخش هویت عنصری اساس داردوبراین

 این.نمایاند خودرامی وفضایی کالبدی دربستری است؛که قوم یک اجتماعی وساخت نمایانگرفرهنگ که نستدا وگذشته ازتاریخ

 دست انسان به خودبانی ایران،شوری کهن وشهرسازی ابنیه سنتی درفضاهای باحرکت شودکه می ادراک نکته باذکراین مهم

 و شوند می محسوب آن گذشته داردکه شهرنیزاجدادی(131:68لینچ،.)زند می شهررارقم سیمای لینچ تعبیرکوین به و دهد می

 این برخالف.داشت نخواهیم دیگرهویتی کنیم واجدادخودراترک اگرماآب که ندارد؛همانگونه کند،دیگرهویتی رانفی اگرآنان

 هر وسنت گذشته که است اساس براین.کند بایدرجوع چه به داندکه نداردوشهروندفردانمی ای گذشته شهرامروزهیچ موضوع

 .باشد آن بخش تواندهویت شهرمی

 :درانسان فرآینداحرازهویت

 عینیت خودراازیک فردتصویرذهنی ودرآن است موردارزیابی فردوپدیده بین توافق فرآیندقانونمندوحاصل یک فرآینداحرازهویت

 و دهد می ودراتشخیصاعتبارخ هویت اساس وبراین قرارداده هویت تشخیص رامبنای فرآیندقیاسی واین موجودتطبیق باعینیت

 کامل اوارتباط وسنت تافرهنگ مستقیم خودازتجربیات ذهنی های باانباشته یابدکه رامی کیفی ارزشیابی نوعی حکم عبارتی به

 (18831:61پاکزاد،.)دارد

 :شهری درفضاهای هویتی بی

 شود،توان منجرمی ناییمع ضعف تردیدبه بی که شهری بافت کالبدیاعملکردیک ضعف سبب به شخص وقتی بین امادراین

 مذکوررابی وبافت محیط توان است،نداردمی قرارگرفته درآن راکه ای وحوزه محیط با همانی این واحساس هویت تشخیص

 باهویت،فرآیند مستقیم ارتباط که شود؛مفهومی می متجلی دیگرنیز فردومحیط،درمفهومی بین رابطه امااین.دانست هویت

 همکاران و سیدیان.)است مکان حس همان مفهوم دارد؛این بافضا همانی این واحساس درانسان محیط هویتمندی تشخیص

،8831:68) 

 

 :مکان حس

 بر وسیله مواردبه دراغلب این.گردد می محلی نظم دنبال مفسربه ذهن آن دنبال بیآید؛به دست به جهانی درفضای نظم وقتی

 مفهوم.کند می رافراهم ومحلی قطعی مکانی حس که نشیک شود،برهم می شدنی مهم ای بامحله انسانی شهرهای کنش هم

 صورت به که ای بیننده ندارد،امادرذهن وملموس وجودمحسوس مکان.است شده تشکیل(روح)ومظروف(جسم)ازظرف مکان

 و اردالن.)دارد وجود کند، می مرزهادرک درمحدوده مظروف صورت رابه کندوخرداوروح می رادرک فیزیکی مرزهای بصری

 (8:31:88بختیار،

 دلیل همین به.است انسان زندگی ومحل باجهان مستقیم ارتباط قرارگاه نخستین بلکه نیست وذهنی انتزاعی مفهومی مکان

 رخدادها وقوع محل مکان.کند برقرارمی باانسان عمیقی عاطفی ورابطه بوده انسانی های وتجربه کالبدی سرشارازمعنا،واقعیتهای

3 نویسد می مکان نیزدرتعریف رلف(،831:66میرمقتدایی.)است مشترک هویت داشتن نایمع به مشترک مکانی داشتن.است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 باسایر رادرموضعش انسان که قوی اتصال ویک دنیانگریست ازآنجابه توان می که است امن نقطه یک داشتن معنی به مکان»

  Relph,1976:53.«) )ادکردایج را است مشخص نقطه بایک وروانی روحی ویاارتباط سازدودستیابی می مرتبط اشیاء

. شود خودنائل شناخت تواندبه می مکان کامل باشناخت انسان.است آن ساکنان هویت عنصراصلی مکان که درحالیست این

. دارد رادرذهن تصاویرمختلفی متفاوت های ازمکان انسان.باشیم خودداشته وبودن ازهستی کاملی ماادراک که است جایی مکان

 وجودبحران بااین.دهد می هویت مکان به که است تصاویرذهنی همین.تاثیرگذارباشد ازمحیط برادراکشتواند اومی احساسات

. است تبلوریافته وارتباطی فاقدهویت،فاقدتاریخ درایجادفضاهای که معاصراست؛بحرانی شهرسازی مشکالت مکان،ازبارزترین

 (8831:66حبیبی،)

( 3818 8818آریل،.)است مکان کند،هویت می رامتفاوت مکان ؛لذاآنچهجدیداست شهرهای درک مکان،مبنای گذشته تجربیات

 سایر رااز مکان یک وجودداردکه هایی ویژگی معناکه این دهد؛به می مکان رابه شخصیت مکان،حس بایک انسان یابی هویت

 منحصر سادگی رابه مکان هویت لینچ راستا،کوین دراین(88631:66ابل،.)بخشد می روح مکان آن سازدوبه هامتمایزمی مکان

 (831:68:لینچ.)است داشتن جداگانه شناسایی،ماهیت این اوبرای مبنای.کند می هاتعریف ازسایرمکان آن فردبودن به

 تحول پذیرابودن علیرغم که اش ومکانی اجتماعی های کیفیت فیزیکی،باتمامی است جایگاهی شد،مکان گفته که بنابرآنچه 

 وبرطبق( 8831:68پور، مدنی.)کند بازگومی اززمان هایی رادرلحظ متقابلش کندوارتباطات یم دفاع اش مادی پیوسته،ازکلیت

 می بسترشکل دراین مکانی معنای که ورفتارهاست ها ازفعالیت ای زمینه ازهرچیزی بیش مکان مرلوپونتی،هویت موریس گفته

 (1631:61 فالحت،.)است وتاریخی متنوع اجتماعی روابط دربرگیرنده مکان همچنین.گیرد

 که است ورمزورازهایی پیامها،معانی برعناصرکالبدی،شامل عالوه مکان دهندکه می نشان شده انجام های راستا،پژوهش دراین

 معنایی حس این.کنند می قضاوت درموردآن وسپس کنند می رادرک آن ودیگرعوامل هاوتوقعات ها،انگیزه نقش براساس مردم

 درهماهنگی عامل مهمترین شودکه می نامیده مکان آید،حس وجودمی درفردبه خاص کانم به نسبت وقضاوت ازادراک پس که

 .شود می حضوردرآن وتداوم بهترازمحیط برداری بهره وموجب است محیط و فرد

( 1631:61فالحت،.)دهد می رخ بامکان همراه که است وجمعی فردی های هاوروایت ازحکایت ای مجموعه مکان بنابراین،حس

 بودن به نیاز و شخصی محیط بخشی هویت نیاز به ومربوط اند کرده تجربه را مکان که است افرادی وتصور احساس به وابسته و

 به انسانی احساسات دربرانگیختن مکان توانایی به مکان حس همچنینRelph,1976:5.) )است افراد برای هویت با مکان یک در

 اهداف از یکی مکان حس بنابراین،ایجاد(Lynch, 1960. )کند می هامتمایز ازسایرمکان را آن که دارد بستگی کیفیاتی واسطه

 (Relph,1976: 48. )است شهری طراحی اصلی

 فضاهاازمکان هستی3»نویسد می(:1:1)شولتز همانطورکه.است گرفته شکل انتزاعی بامفهوم درتقابل مکان اساس،مفهوم براین

 اغلب مکان حس.شود می نامیده مکان حس وآنچه ماازمکان شناخت هب است فضاوابسته طراحی لذا.«فضا ازخود نه است

 مکان روح توانندبه کنندومی می رادرک وحسی کالبدی فراترازخصوصیات حضوردرفضاچیزی هنگام مردم3که است بیانگراین

 ( 8831:66مدیری،. )یابند دست

 

 3آن به ودلبستگی هرمکان هویت

 صور،زبان فضاوفرم معناکه شود؛بدان می واثبات تأیید اش معماری وسبک ها تمانساخ هرروزه و معمول باشیوه هرمکان هویت

 بر درمعماری بنیادین های فرم همه کندکه می راستا،شولتزاشاره دراین(16831:61شولتز،)دهند، می راشکل مکان رسمی

 کاربر اند؛اصطالح ارگشتهاستو پیوستگی های روبرمحدودیت ازاین اندو گرفته شکل ومحصوریت مشترک زمینه اصول اساس

 ازیک استفاده.دارد اشاره کلیت یک به شود،بلکه می راشامل آدمی وتالش زیستن های هاومکان کاربرساختمان تنها نه مکان
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 و ها،مدارس ساختمان همچون اجتماعی ازنهادهای تنه نه فراگیر؛ماآدمیان کلیت یک به است دیگرمعطوف تعبیری به مکان

 کاربردمکان عبارتی شویم،به مندمی نیزبهره مان وجودوهستی پشتیبان استقرارنقطه ازفضابرای کنیم،بلکه می کلیساهااستفاده

 ناپذیرند،از ازیکدیگرجدایی درآن ومکان زندگی کندکه می رابیان راهی اصطالح این.دارد اشاره کنش مکان به وهم کنش به هم

 هویت دربخش مشارکتی ومیزان ازنقش است تابعی انسانی شودوهویت می حاصل ازآن جهان زیست اصیل مفهوم رو این

 (8:همان،.)مکان یک به بخشی

 وآنچه هست وتفسیرهدفمندازآنچه واسطه بی واحساسات ذهنی،تولیدتجارب،تفکرات،خاطرات ازتصویر شده تشکیل مکان هویت

 عنوان مکان،به نمادین اهمیت ایةپ بر بامکان عاطفی دلبستگی نوعی مکان حال،هویت درعین(Relph,1976:56. )بایدباشد

 ادراک وبرای(Willams & Vaske, 2003:830. )بخشد ومعنامی فرد،هدف زندگی به که نیزهست واحساسات عواطف ظرف

 مکان درایجادحس وسعی کرده یاموضع محل یک به راوابسته مردم که مفاهیمی فرایندتجربی،بررسی یک عنوان به مکان

 .است کند،بسیارپراهمیت

 را مکان به بودن،دلبستگی مکان درون.کند می مشخص برون و ازدرون تصورات رابراساس مکان هویت انواع«راستا،رلف ایندر

 درمحیط که مکان مرتبط وکیفیات فرهنگی،تجربیات معانی،ارزشهای آن موجب به کندکه می ترمنعکس تروعمیق قوی

 (Relph,1976: 48. )است وواضحتری بهتر ودرک فهم لاست،قاب موجود فردهم تردردرون قوی صورت به و شده منعکس

 عنوان به مکان به دلبستگی.شود یادمی خاطر وگرایش محبت،رغبت،دوستی،مودت،عشق معنای به دهخداازدلبستگی درلغتنامه

 نشناسیروا رادرمطالعات مهمی نقش مکان، به دلبستگی مفهوم امروزه.هاست مکان و مردم بین اتصال نقطه و مفهوم،رابطه یک

 &,Giuliani, Ferrara. )معناداراست های افرادومحیط میان ای مکان،زنجیره به دلبستگی همچنین.کند می بازی محیط

Barabotti, 2003)به وابستگی و مکان، به مکانی،دلبستگی هویت چون مکان،مفاهیمی معتقدندحس محققین از بسیاری که 

 ازتجربه منشعب آنکه مکان،ضمن یک به دلبستگی همچنینJorgensen & Stedman, 2001.) )گیرد رانیزدربرمی مکان

 می رابرقرار رفتاری وهدفمندی بوده نیز افراد رفتاری های انگیزه است،محرک افراد واحساسی اجتماعی ها،رفتارهاوسازمان

 مبنای مکان به دلبستگیبنابراین،.داشت خواهد بیشترازآن ومراقبت درتوجه خوددرفضا،سعی های رفتارهاوکنش ،لذافردبا سازد

. شود می ایجاد اجتماعی و فردی،جمعی،فرهنگی خصوصیات واسطه به و بافضاست انسان مثبت عاطفی وتعامل ارتباط نحوه

(Altman & Low, 1992: 5)کند می فراهم را فضا به فضاومعنابخشی با انسان پیوند عاطفی،موجبات تعامل این برقراری .

(Rubinstein & Parmelee,1992:139)وتأثرمتقابل باتأثیر مکان به همچنین،دلبستگی.شود می مکان بیشتربه عالقه وباعث 

 ازسه مکان بنابراین( Proshansky,Fabin & Kaminoff,1983:59. ) است مرتبط بامکان وآگاهی ها،اعتقادات،احساسات کنش

 افرادوفرآیندهای درونی فیزیکی،روانشناسی یطمح3است شده بخشد؛تشکیل می خاص ومفهوم معنا بدان که هم به مرتبط مؤلفه

 وجمعی فردی هویتی ادراک درنحوه مکان به که،دلبستگی است معتقد راستا،آلتمن دراین( Canter,1977:159.)اجتماعی

 (Altman & Low,1992.) دهند می خودانجام فرهنگی مقتضیات افراددرقالب که است هایی برفعالیت ومبتنی بوده تأثیرگذار

 نیزنمودار مکان هر ویژگیهای.است مکان وویژگیهای ازکیفیات متأثر خاص محیط یک به شد،دلبستگی گفته که آنچه ساسبرا

 وبازدیدفرد سکونت مدت شدن طوالنی با که همانگونه مکان به دلبستگی.است مکان فردآن منحصربه هاوخصوصیات پتانسیل

 و ها ها،افسانه آیین نقش(Relph,1976,33. )دارد نیزبستگی مکان درآن نفردبادیگرا تعامل کند،به پیدامی افزایش محل یک در

 بنابراین.شود می مکان مردن هاباعث آیین رفتن وازبین است بسیارمهم مکان به نسبت ماندگاری هادرایجادحس سنت

 می مکان درآن ماندن به فردراراغب که است محیطی مرتبط وویژگیهای افرادبامکان،معانی ازتعامل ناشی مکان به دلبستگی

 با شهری مراکز بافت ازتغییرات روانشناسانه درکی به نیاز طراح بین دراین.شود میسرمی مکان آن فضایی حس واسطه وبه کند

 وبرنامه ها رادرطرح مکان به بتواندابعاددلبستگی آن داردتابراساس شده ساخته های وفرم جهانی های ازفرهنگ پذیری تأثیر
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 (Willams & Vaske,2003:830. )کند خودلحاظ های

 

 :شهری بافت در مکان باحس آشنایی

 احساس هم افرادزیادی با درآن انسان که است وذهنی فردی خاص مکان یک عنوان به سکونت های وحوزه شهری بافت تجربه

 مکان حساست، آن ناخودآگاه وتجربه شهری های درحوزه شخص حضورفیزیکی درواقع که احساسی هم نوع این.شود می

 مکان دریک بودن3شامل باشدکه موردنظرمی بامکان مکان؛آشنایی حس سطوح ترین مهم.شود می نامیده حوزه آن به نسبت

-31عبارتنداز بامکان آشنایی مختلف سطوح بین دراین(Relph,1976. )است آن یامعنای کیفیات به وحساسیت توجه بدون

 آشنایی -8.شود می یکی حضورداردوبامکان درمکان شخص آیدکه وجودمیب زمانی آشنایی این3بامکان بسیارعمیق آشنایی

 درنمادهای اندیشه وبدون عمیق مشارکت وشامل است وفرهنگی جمعی صورت وبه ناخودآگاه تجربه سطح این3بامکان معمولی

 شخص هتجرب سطح این3بامکان سطحی آشنایی-:.کند می بروز مقدس های مکان درتجربه مشارکت این.است مکان یک

 ومعنایی شکل دارندچه سکونت درآن که افرادی برای مکان که است موضوع این فهم دنبال به و است بامکان حساس ناآشناولی

 می تالش اجتماعی قراردادهای پذیرش بدون مکان درمعنای مشارکت وبرای است آگاهانه خود مکان حس سطح دارد؟دراین

 شهری،به های ازحوزه دائمی کنندگان واستفاده ساکنان برای شرایطی آوردن رسدفراهم نظرمی اساس،به براین(همان.)شود

 هویت ناکارآمدویابی هایی بافت به های حوزه این تبدیل تواندازخطر باشند،می داشته مکان با بسیارعمیقی آشنایی که نحوی

   .(1:31:661گلکار،. )کند جلوگیری

 

 سطوح بنیادین حس مکان:

 سطوح حس مکان: 1جدول 

 سطوح حس مکان

 تعهد به مکان دلبستگی به مکان تعلق به مکان

 این سه سطح نیز دارای شش زیر مجموعه می باشد.

بی اعتنایی نسبت به 

 مکان

این سطح معموال در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمی شود. آگاهی از قرارگیری در یک 

اه بوده و نمادهای آن مکان را تشخیص مکان3 فرد به اینکه در مکان متمایز زندگی می کند آگ

 میدهد در عین حال هیچ احساسی که او را به مکان متصل نماید، وجود ندارد.

فرد ارتباط عاطفی پیچیده تری با مکان دارد، مکان برایش معنا دارد و مکان، محور فردیت است و  دلبستگی به مکان

 ا به مکان شخصیت می دهد.تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نماده

یکی شدن با اهداف 

 مکان

فرد با نیازهای مکان، بصورت پیوسته و درآمیخته ای وجود دارد، اهداف مکان را تشخیص داده و 

از آنها پیروی میکند. بدین ترتیب در فرد شور، عشق، حمایت و از خود گذشتگی نسبت به مکان 

 وجود دارد.
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 فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مکان است، توجه دارد. این سطح به نقش حضور در مکان

بعنوان باالترین سطح حس مکان، فرد عمیق ترین تعهد را نسبت به مکان دارد و فداکاری زیادی  فداکاری برای مکان

برای گرایش ها و ارزشها و رفتار در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهد. در این سطح 

رها کردن عالیق فردی به دلیل عالیق بزرگتری نسبت به مکان، وجود دارد )ضرابیان  آمادگی برای

 (.8131:66و منعام، 

فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه است، بلکه با مکان، احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن  تعلق به مکان

 رخ میدهد، برای فرد مهم است.نیز دارد. در این حالت نمادهای مکان محترم و آنچه برای مکان 

 منبع3 نگارنده

 تمایز و شناخت توانایی قبال که میدهد رخ زمانی سطح این. است ها مکان به فرد تعلق مکان، احساس از معنا با سطح نخستین

 معنای به مسیر در حرکت و آن ساخت معنای به مسیر این شروع. باشد کرده ظهور خاص مکانی هویت عبارتی به و مکان آن

 و دانسته یکی مکان با را خود وجودی هویت فرد، که میدهد رخ زمانی اصالح و مراقبت واقع در. است اصالح و مراقبت

 با و شده اعتنا بی مکان به فرد صورت این غیر در بداند خویش وجودی ظرف  از نگهداری مثابه به را خود مکان از نگهداری

 (.68 خالقی،) بدهد دست از را خود روح مکان بسا چه و ایستاده باز رکا از نیز روند این محرک، نیروی قطع

 :است شده متذکر را ای پایه ی نکته چند مکان حس خصوص در استیل فریتس

 می آن از سپس و دهند می محیط به را منفی یا مثبت چیزهای مردم یعنی است، تعاملی مکان و انسان ی رابطه 

  .گیرند

 و رفتار – مکان یک ترکیب از تجربه یک بعنوان مکان حس. است تعاملی یا روانی بلکه ی،کالبد فقط نه مکان تصور 

 بدون کند، می ایجاد مکان در انسان که چیزهایی از برخی دیگر بیان به آید، می بوجود دهد، می آنها به انسان آنچه

 (.1:68 فالحت،) آیند نمی بوجود او از مستقل و او

 .آمد خواهد بوجود مکان شود، درک خود واقعی معنای به محیط که هنگامی واقع، در

 

 عوامل تشکیل دهنده ی حس مکان 83جدول 

 عوامل تشکیل دهنده ی حس مکان

 ارتباط غنی با مکان/ حس تعلق )مشخصات روانی( ادراک مکان/ حس مکان )مشخصات فیزیکی(

اندازه مکان، درجه محصوریت، تضاد، مقیاس انسانی، 

 ، بافت، رنگ و تنوع بصریتناسب، فاصله

هویت، تاریخ، تخیل و توهم، راز و رمز، لذت، امنیت، سرزندگی 

 و شور و خاطره

 منبع3 نگارنده
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 تعریف حس مکان از دیدگاه بزرگان علوم مختلف: 

 تعاریف حس مکان :3جدول 

 حس مکان از دیدگاه های مختلف

و شامل اعتقادات فرهنگی و فعالیتهایی است که انسان را به  تعلق به مکان ورای تجربیات احساسی و قابل درک ستالو

 محیط پیوند می دهد.

احترام به مکان، زنجیر محکمی بین فرد و مکان است. تعهد به محیط حسی زیبایی شناسانه، لمس کردنی و  توان

 احساسانه است.

و با حس بازتابی و خواندن دوباره حسی است که فرد در نتیجه ی یک اتفاق یا سنت در درون خود می سازد  جنکز

 وقایع نگهداری می شود.

 (. 1:66روح مکان ترکیب ویژگی هایی است که به یک موقعیت مکانی تشخیص خاص می دهد )ضرابیان ، فریتز استیل

 منبع3 نگارنده

 

 کرمانشاه شهر سنتی بازار شناخت و تاریخچه با آشنایی

 دوره شامل که داد قرار بررسی مورد توان می تاریخی دوره سه در را کرمانشاه بازار اه،کرمانش فرهنگی میراث سازمان از نقل به

  .است پهلوی و قاجاریه زندیه، های

 :زندیه دوره در بازار

 بافت این که نیست کرمانشاه شهر تاریخی بافت گیری شکل چگونگی از جدای کرمانشاه بزرگ بازار گیری شکل روند بررسی

 .گردد می بر زندیه دوره به تاریخی

 کنار در و کرده مهاجرت سو قره رودخانه کنار از ناچار به زندیه دوره در بسیار های مصیبت تحمل از پس کرمانشاه شهر اهالی

 و آباد فیض روستای دو به شهر آواره جمعیت هجوم با نهادند، بنا نو از را کنونی کرمانشاه آباد، فیض محله در آبشوران رودخانه

  .گیرد می شکل زندیه دوره در آباد فیض محله با پیوند در چنانی روستای ماغ،د برزه

 است، داشته ادامه شهری سربازخانه تا و شده آغاز آباد فیض محله از که داشته وجود بزرگی تجاری بازار آباد فیض محله درون

 .شود- می یاد بازار تاریکه عنوان به بازار نای از و است داشته وجود غیره و فرهنگی تجاری، مذهبی، بناهای بازار این در
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 (نگارنده:  ماخذ) کرمانشاه شهر سنتی بازار اصلی داالن( : 1) تصویر

 
  :قاجاریه دوره در بازار

 .است مانده جای بر فتحعلیشاه سلطنت زمان در و قاجاریه دوره اوایل از کرمانشاه بزرگ بازار

 کرد، منصوب کرمانشاه ایالت فرمانروای عنوان به ق.ه 1881 سال در را دولتشاه میرزای محمدعلی ارشدش فرزند فتحعلیشاه

 ابنیه سایر و ها حمام شهری، میادین مذهبی، بناهای سازی، چوب کارخانه شهری، سربازخانه بزرگ، بازار ساختن با دولتشاه

 داد قرار ایران آباد و مهم شهرهای از را شهر این کرمانشاه شهر در عمومی

 راه مسیر در و گذشته رودخانه از بازار شهر گسترش از پس کرد، آغاز آبشوران رودخانه کنار در را اولیه بازار ساخت همچنین او

 گسترده بوده همواری پهنه جا هر دراز مسیر این در و کرده پیدا ناهموار زمین بر را خود راه گذشته می شهر از که بازرگانانی

 بازار این شهر گسترش از پس و است رانده پیش بافت درون به را خود های شاخه داشته یم ممکن زمین شیب هرجا و شده

 است داده شکل را شهر که بوده

  .است شده ختم چقاسرخ دروازه به و شده آغاز جمعه سید پل دروازه از بازار این

 امامقلی. شد منصوب کرمانشاه فرمانروای عنوان به عمادالدوله میرزا امامقلی ایشان فرزند دولتشاه میرزای محمدعلی از پس

 همچون مذهبی فرهنگی، بناهای ساخت کرد، اقدام شهر در عمرانی های فعالیت ادامه به دولتشاه فرمانروایی زمان در میرزا

 عمادیه، کاخ جمله از باارزش عمارت چندین ساخت همچنین و قیصریه و عمادالدوله سرای مانند تجاری و عمادالدوله مسجد

 .هستند فعالیتها این جمله از چهارسوق احداث و سرا چندین ایجاد با بازار توسعه همچنین و مسعودیه اخک
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 (فرهنگی میراث سازمان:  ماخذ) کرمانشاه شهر سنتی بازار اصلی داالن( : 2) تصویر

 

 دوباره رونق کرمانشاه بازار و بخشید مرکزیت بزرگ بازار به زرگرها بازار راسته و مسگرها بازار راسته بین تقاطع در چهارسوق

 و شود مطرح کشور غرب اقتصادی و تجاری قطب عنوان به نتوانست هرگز کرمانشاه قاجار دوران از قبل تا یافت، باز را خود

 مالی، لحاظ به ای ویژه امتیاز کرمانشاه در غرب گمرک قرارگیری با قاجار دوره در اما. بود همدان شهر نفوذ تحت همواره

 برعهده کشور تجارت در ای عمده نقش و نماید مطرح را خود توانست کرمانشاه بازار و شد اعطا شهر به اعتباری و اقتصادی

 کلیه دارند، جای آن سوی دو در عمومی فضاهای و کرده رشد طولی جهت در خطی بازارهای دیگر مانند کرمانشاه بازار. گیرد

 ارتباط بر عالوه هرکدام که اند آورده بوجود را خاصی معماری خطی راهروهای طرف ود در و بوده مرتبط هم با بازار فضاهای

 با ارتباط در صنف هر نقش به توجه با موجود نظم. اند کرده حفظ را طولی مسیر و بوده یکنواخت فرعی و اصلی فضاهای با

 مختلف بخشهای میان زمان گذشت با و فتهگر پایه زمان طول در آن اطراف شهری بافت و بازار مشتری احتیاج دیگر، اصناف

 ساخت و ستد و داد در تسریع و کسب پیشرفت برای سازگار فعالیتهای همجواری است شده برقرار معقولی هماهنگی آن

 و گنبدی شکل تکرار دهد، می خبر بازار در هماهنگی و یکپارچگی و انسجام از اصلی های راسته از خارج در کاروانسراها

 کننده حفاظت عامل عنوان به سقف و است بازار در مهم بسیار اصلی چهارضلعی یا دایره شکل به سقف ورگیرهاین و منحنی

 .شود می خریداران و بازاریان میان در امنیت احساس موجب

 عمده تجارت که دهد می نشان کاروانسرا 88 شهر؛ در فراوان کاروانسراهای وجود است آمده شاه ناصرالدین سفرنامه در

 صندوقهای بویژه گرانبها بارهای با عظیم کاروانهای شهر این از نویسد می نیز فالندن کاروانهاست، عبور سایه در کرمانشاهان

 .نماید می عبور کربال به مردگان حمل

  :پهلوی دوره در بازار

 نقشه چنانی، و دماغ برزه و آباد فیض محالت درون به دسترسی منظور به کرمانشاه شهر به موتوری نقلیه وسایل آمدن با

 غربی و شرقی پاره دو به بازار مدرس خیابان احداث با شد، آغاز آن اجرایی عملیات و تهیه 1:18 سال در( سپه) مدرس خیابان
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 این بردن بین از با میدان سبزه وسط و جامع مسجد مقابل از عبور از پس خیابان و قطع بافت درون گذرهای شد، تقسیم

 به خیابان این شهری سازی جداره و طبقه دو در تجاری واحدهای ایجاد با و کرده قطع را بازار اصلی های خهشا شهری فضای

 .شد تبدیل کرمانشاه بافت محورهای ترین اصلی از یکی

 گردید بازار واحدهای شدن رونق کم و ها مغازه این رونق موجب مدرس خیابان بدنه در شده ساخته تجاری های مغازه جذابیت

  .شدند کشیده مدرس خیابان بر تجاری واحدهای سمت به نفوذ صاحب بازاریان از بسیاری و

 تقسیم بخش دو به بازار شرقی پاره که شد احداث جنوب به شمال از دماغ برزه جلیلی خیابان مدرس خیابان احداث از پس

 بازار و نو و کهنه بزازخانه سازها، صندوق رها،بنکدا آهنگرها، های راسته و راست سمت در خان حسن چال بازار راسته و شده

 راسته از را توپخانه بازار مدرس خیابان غربی ضلع در جوانشیر خیابان احداث گرفتند، قرار خیابان این چپ سمت در ها کلیمی

 .کرد جدا عالفخانه بازار

 گیوه سازی، صندوق سراجی، سفیدگری، سگری،م جمله از اصناف از بسیاری آمد بوجود کرمانشاه بزرگ بازار در که تغییراتی با

  .شد سپرده فراموشی بوته به همیشه برای...  و صرافی رنگرزی، سازی، نعل کشی،

 سراها از بسیاری شهروندان و بازاریان حضور عدم ی نتیجه در و شد محدود اصلی های راسته به فعالیتها بازار، حوزه رکود با

 به کوتاهی مدت از پس ماندن متروکه و شدن رها دلیل به سراها از تعدادی و گرفت قرار ادهاستف مورد انبار عنوان تحت تنها

 شد تبدیل بزرگ بازار در مخروبه فضاهای

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان الذکر فوق دالیل به کرمانشاه بزرگ بازار به وارده های آسیب به توجه با

 آغاز 1:68 سال از بازار این شده تخریب بخشهای بازسازی و مرمت گرفته صورت ریزی برنامه با و کرده بازار به ای ویژه توجه

 .رسید اتمام به گذشته سال و شد

 

  :از عبارتند کرمانشاه بازار فضاهای و عناصر

 گاهی. نامند می هم داالن را آن که است فرعی ی راسته چندین و اصلی راسته یک حداقل دارای بزرگ بازار هر3 راسته -الف

 راسته اند، شده جدا هم از در دو وسیله به بزازخانه و سازها صندوق بازار شوند، می جدا هم از در دو وسیله به ها راسته این

  .دارد ادامه سیدجمعه پل دروازه تا سرخ چقا دروازه از کرمانشاه بازار اصلی

 شده نامگذاری ذیل اسامی به کارکرد و بازرگانان مذهب شهر، گری،صنعت و بازرگانی حرفه براساس کرمانشاه بازار های راسته

  :اند

  سازها صندوق بازار امتداد در مدرس، خیابان غربی ضلع در3 بزازها بازار -

  بنکدارها بازار انتهای در مدرس، خیابان غربی ضلع در3 سازها صندوق بازار -

  آهنگرها بازار از پس جلیلی خیابان شرقی ضلع در3 بنکدارها بازار -

  بنکدارها بازار از قبل جلیلی خیابان شرقی ضلع در3 آهنگرها بازار -

  مدرس خیابان غربی ضلع در3 زرگرها بازار -

  زرگرها بازار انتهای مدرس، خیابان غربی ضلع در3 آباد حوری بازار -

  بزازها بازار مقابل مدرس، خیابان غربی ضلع در3 پزها کلوچه بازار -

  پزها کلوچه بازار موازی مدرس، خیابان غربی ضلع در3 سازها حلبی زاربا -

  چهارسوق شمالی ضلع3 ها صحاف بازار -

  چهارسوق غربی ضلع3 مسگرها بازار -
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  مسگرها بازار از منشعب3 سراجها بازار -

  ترکها بازار از پس3 عالفخانه بازار -

  سراجها بازار راسته از پس3 ترکها بازار -

  بزازخانه بازار موازی محور در3 ها کلیمی زاربا -

 شرقی جبهه انتهای سیدجمعه، پل دروازه و اصفهان دروازه مجاور3 خان حسن چال بازار -

  بزرگ بازار

  بزرگ بازار غربی جبهه انتهای در چقاسرخ، دروازه مجاور3 توپخانه بازار -

 صورت به معموالً و دارد را بنا درونی فضای با بیرونی فضای بین ابطر نقش غالباً که است ارتباطی فضای یک داالن3 داالن -ب

 می مربوط کاروانسرا یا سرا یک به دیگر سویی از و دیگر ای راسته به سو یک از که است فرعی و کوچک ای راسته یا کوچه

  .شود

 
 (فرهنگی میراث سازمان3  ماخذ) کرمانشاه شهر سنتی بازار اصلی داالن( 3 :) تصویر

 

 .است مربوط الدوله وکیل سرای به دیگر سوی از و سراجها بازار راسته به سو یک از کرمانشاه بازار در الدوله وکیل داالن

 شد، می عرضه کاال آنها در که داشتند را دکان یک نقش همکف طبقه در کرمانشاه بازار در واقع های حجره3 دکان یا حجره -ج

 در و گرفت- می قرار برداری بهره مورد تجارتخانه اداری فضای یا کار دفتر عنوان به بیشتر فوقانی طبقه های حجره حالیکه در

  .ساختند می انبار بودند باالتر معبر سطح از که هایی حجره زیر

 شده ایجاد چهارسوقی کرمانشاه بازار در زرگرها و ها صحاف سراجها، مسگرها، بازار های راسته تقاطع محل در3 چهارسوق -د

 .است زیادی داخلی تزئینات و ظرافت دارای آن گنبد که

 مانند کار ظریف وران پیشه و صنعتگران کار محل که شده ساخته عمادالدوله قیصریه سازها، صندوق بازار راسته در3 قیصریه -ه

  .است بوده دارد کاری ظریف به نیاز که دست این از مشاغلی و گوهریان دوزان، سوزن بندان، عالقه بزازان،

 مانند گرانبها کاالهای عرضه برای مناسبی بسیار فضای که است ای سرپوشیده کوچک سرای یا کاروانسرا تیمچه3 تیمچه -و

  .باشد می کرمانشاه بازار های تیمچه از یکی عالفخانه بازار راسته در واقع سیداسماعیل تیمچه باشد، می فرش
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 که دانست کرمانشاه بازار در شده طراحی معماری فضای مهمترین توان می را اسر یا کاروانسرا(3 خان) کاروانسرا و سرا -ز

 این در کاروانها تعدد و بازارها راسته طول بودن محدود آن پیدایش علل باشد، می اصلی های راسته طریق از آن به دسترسی

 .باشد می شهر

 نیز تاکنون که است بازار این در واقع سراهای جمله از اصفهانیها سرای و خرمافروشها سرای نو، سرای الدوله، وکیل سرای

  .است باقیمانده

 یا گاری یا چهارپایان وسیله به که اجناسی انبار محل حقیقت در که سراها یا کاروانسراها پشت در بزرگی محوطه به3 خانبار -ح

 محل به ها راسته طریق از خانبارها این در تخلیه از بعد اجناس این شود، می اطالق شود بازار وارد نباید و شود می حمل چرخ

  .شدند می منتقل نظر مورد

 برپا ادواری و روز بازارهای آنها در که داشت وجود شهری میدان یک مهم بازارهای امتداد و کنار در یا و داخل در3 میدان -ط

  .گرفت- می قرار استفاده مورد ورزشی و سیاسی مذهبی، فرهنگی، گوناگون ابعاد در دادوستد بر عالوه میدانها این شد، می

 .شدند تخریب شهر توسعه جریان در که بودند بازار محدوده در میدانهایی خانه عالف و میدان سبزه شهری، سربازخانه میدان

 با که معبر یک سوی دو در دکان چندین با هستند کوچکی بازارهای و آیند نمی شمار به بازار داخل فضاهای از3 بازارچه _ی

 در جلوخان بازارچه. است شده احداث محل اهالی روزمره نیازهای تامین برای کوچک محلی بازار صورت به و پوشیده سقفی

  .ست ها بازارچه این از یکی آباد فیض محله در مدرس خیابان غربی ضلع

 در را چنانی گذر. است بوده دترمحدو فعالیت با و کمتر دکانهای دارای که گفتند می گذر را سقف بدون های بازارچه3 گذر -ک

  .برد نام توان می کرمانشاه

 کرمانشاه بازار در که مساجدی. شد می ساخته اصلی راسته در مساجدی بازار وکوچکی بزرگی تناسب به3 تکایا و مساجد - ل

 بنکدارها و مهدوی فیض عمادالدوله، جامع، مسجد از عبارتند گرفته قرار

 ولی ندارند را خود قدیم اهمیت امروزه اگرچه هستند و بوده بازارچه و بازار هر جمعی فضاهای از ها خانه قهوه3 خانه قهوه -م

  .هستند بازاریها ناپذیر اجتناب تجمع محل هنوز

 خدماتی فضای شماری آن در بازرگانی مبادالت حجم و وسعت اندازه، با متناسب اصلی بازار هر در3 خدماتی فضاهای انواع -ن

 .شد می تامین خدمات گونه این به الزم نیازهای که داشت وجود آنها مانند و انداز برف شترخان، سقاخانه، انبار، آب مانند

 

 کرمانشاه سنتی بازار در هویت بررسی

 ایم کرده استفاده هم بیشترازچندکروکی فضایی درک برای که است شده استفاده پرسشنامه و ازجدول پژوهش دراین

 ازپرسشنامه حاصل نتایج که(1شماره) درجدول موردی آمده،بصورت پژوهش دراین تفصیل به که ودرخاتمه،مواردی

 جامعه که شده تهیه ای افرادپرسشنامه تصاویرذهنی شدن مشخص برای.شود می بندی است،جمع کرمانشاه دربازارسنتی

 پرسشنامه این. شوند می ردنظرانتخابمو باپدیده دررابطه آنها خاص موقعیت با مناسب شرایط دارابودن به باتوجه آماری

 دربازار،حس هویت حس3ازقبیل مواردی به که است گردیده طراحی طوری پرسشنامه این.گردید توزیع بازار حاضرین درمیان

 شده رسیدگی درآن وغیرجذاب جذاب حضورافراد،فضاهای وعلت نحوه کالبدی، بازار،فرم کلی نقش وجوش جنب مکان،حس

 شده درصدمردانتخاب68و ها،زن شونده درصدپرسش8:گردیدکه توزیع دوهفته طی و نفر68بین پرسشنامه این.است

 .است سنتی مکان ازاین جوان نسل خوب استقبال دهنده نشان بودکه سال6:نیز سنی میانگین.اند
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 :آمارپرسشنامه طراحی شده دربازارسنتی کرمانشاه4جدول 

عوامل ایجادحس 

 مکا مکان

 توضیحات3 نظرموافق

 به تمامی افعال انسانی درراستای برآورده شدن نیازهای انسان هافعالیت گویند. درصد61 فعالیت

محیط دارای دوعنصرکالبدی وانسانی است.ازاین روهرکالبدی خاص،رفتارویژه ای  درصد1: اجتماع دوستان

رابدنبال دارد.بعنوان مثال میدانچه های بازارجهت اجتماع مورداستفاده قرارمی 

 فتند.گر

کیفیت هابه سه دسته3ظاهری،عملکردی ومعنایی تقسیم می شوندکه،کیفیت  درصد81 کیفیت فضایی

ظاهری بیانگرزیبایی بصری وتناسبات،کیفیت عملکردی بیانگروحدت دررابطه 

 های بازاروکیفیت معنایی بیانگرهویت واحساس آشنایی بامکان است.

 لدوله و بازار سنتی ذکرشده است.اغلب عالقه به مسجد عماد ا درصد18 حس مکان

رخداد وقایع 

 خاص

رخداد وقایع خاص بیانگرفضای سکون وتمرکزاست که نشان دهنده نقش فرهنگی  درصد88

 این بافت می باشد.

کیفیت سکانس 

 ها

کیفیت فضاهای پروخالی،مصالح،طاق هاوگنبدها،آرایش مغازه هاو...مانع خستگی  درصد88

 چشم می شود.

قات گذراندن او

جهت یادآوری 

 تجربیات گذشته

طبق گزارشات صورت گرفته بدلیل کیفیت پایین برخی محصوالت ودرعین حال  درصد1

رجوع دوباره مردم می تواند بدلیل نیازانسان برای یادآوردن احساسات گذشته 

 باشد.

 طبق گزارشات صورت گرفته،اغلب مسجدذکرشده است. درصد11 دلبستگی به مکان

 دهماخذ3نگارن

 
  

 :تحقیق های یافته بررسی

 درآنهاو هویت وبازیابی تاریخی های مکان شناخت ازطریق رسدکه نظرمی به ضروری شهری هویت جایگاه تدوین درراستای

 وغیربصری بصری های جنبه شناخت بنابراین. برداشت پایدارگام شهری هویت به دستیابی مکان؛درجهت به تعلق حس تقویت

 برفردوعملکرد بیشترتأثیرمحیط تواندزمینه آنهامی وسازماندهی اریخی فرهنگی،اجتماعی،ت واملع وهمچنین منظرشهری

 بشمار شهر سازآن هویت ازعوامل هرشهریکی تاریخی راستا؛بازارهای درهمین. آورد رافراهم شهری هویت ودرواقع محیط کاراتر

 .روند می

 

 :گیری نتیجه

 دراستمرارتاریخی ایرانی هویت درواقع.است بوده تاریخی گذشته ین،مذهب،ویکازاعتقادات،د ترکیبی اسالمی ایرانی هویت

. کند می نمایان سرزمین این خودرادرصورکالبدی،هنرومعماری پویایی حال یابدودرعین گیردومعناخودرادرمی می شکل

 و شود می ددرونیدرفر هویت حس گذرزمان با و گیرد می شکل جامعه یک دربسترتاریخی که ایست پدیده هویت همچنین

 نقش طوراخص شهربه آن هرشهر؛درساختارسنتی تاریخی های مکان. کند می رایکپارچه نهایتاجامعه و فردراهدایت رفتار
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 شهروندان اجتماعی هویت به شهری ازهویت جنبه یک که بایددانست درواقع. باشند رادارامی هویت خوانش در اساسی

 شود،بازارها می مربوط شهروندان اجتماعی هویت به که فضاهایی ترین ازمهمشودو می مربوط آنان اجتماعی وتعامالت

 اجتماعی فعالیتهای گیری شکل برای مکانی وهم بوده اقتصادی مبادالت انجام برای مکانی هم االیام بازارهاازقدیم.هستند

 تاثیرمسجدجامع بازارشدیداتحت مکان. است افتاده می اتفاق درآن انسانی -اجتماعی مراودات از بسیاری که صورتی به وصنفی

 ازهویت برآمده که است است،زیراکالبدی مکان حس بازاردارای رو ازاین. است آورده فراهم را شهر در تردد ومسیراصلی بوده

 .موثراست جمعی هویت به رهیافت ودرپی پذیرد می انجام درآن اجتماعی وتعامالت ماست

 برای پویا شهری فضای عنوان به را بازارسنتی یک کارکردهای تمام که کرمانشاه تاریخیبازار شده، گفته های ویژگی به باتوجه

. است ایرانی شهرهای به بخشی هویت در مهم مکانی داراست، مکان حس آن بالطبع جمعی خاطرات گیری وشکل مردم تجمع

 هنرومعماری خودرادرصورکالبدی، یپویای حال؛ گیردودرعین می شکل استمرارتاریخی دریک که ماست ایرانی هویت درواقع

 سازبرای هویت عنصری ماست،خودمکان ملی ازهویت برآمده بازار،که گیری ازشکل پس است گفتنی.نمایاند می سرزمین این

 جمعی هویت آن ودرپی فرهنگی وارزش جمعی خاطرات گیری بازاردرشکل همچنین. شود پردازمی هویت انسان

 درنتیجه. آید نائل آن ادراک به کندو احساس فضارا برقرارکرده، اجتماعی تواندتعامالت میفرد که است مکان دراین.موثراست

 باشدو مکان پردازیک تواندهویت می انسان بنابراین. شود پدیدارمی مکان حس که هاست وخاطره ها،تجارب فعالیت این

 .هستند وملزوم یکدیگرالزم دوبرای واین انسان پرداز هویت مکان همچنین

 و هویتی ازناکارآمدی،بی شهری های بافت به مکان وحس تعلق شودکه،احساس می مشخص گرفته صورت های ازبررسی پس

 به تعلق رسدحس نظرمی به بین دراین.کند می هاجلوگیری بافت این فرسودگی ودرنتیجه تشخیص قابل شخصیت فقدان

 کالبدی، های؛ مولفه دادکه حاضرنشان وتحقیق خواهدداشت تاریخی مکانهای به بخشی وهویت درنظم بسیاری مکان،سهم

 وانسان وزنده پویا،عملی است ماهیتی اند؛زیرامکان راایفاکرده موثری نقش مکان آن مندی درهویت هرمکان واجتماعی فرهنگی

 جان نیمه کالبدهای شود،این گفته سازسخن هویت زبان اگربه که بایدپذیرفت سرانجام.باشد مکان پردازیک تواندهویت می

 .خودرابازخواهندیافت رفته ازدست وفردی،توان جمعی سرشارازخاطرات
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