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   چکیده

محسوس    هايویژگی  دارايبصري    هايجلوه بر    عالوه  و  شوندمیمحسوب    در کالبد شهرهاها  فضا  ترینمهمیکی از  بازارها    :مسئلهبیان  

احساساتبرانگیختگمنشأ  ،  مخاطب  با تحریک حواس  توانندمیکه    هستندنیز  دیگري   شهرها در   بخشهویت کانون    عنوانبه   و  گردند  ی 
برخوردار   ايالعادهفوقاز اهمیت    فردمنحصربه  هايویژگی با    تهرانتاریخی    در این میان بازار  باشند؛   مؤثر حس تعلق به مکان    گیريشکل 
 .  است  بوده افرادواس مختلف یازها و حسخگو به نپا نسبتا  فضایی و  هايکیفیت و  سرزنده، محوري پویا دارايکه از دیرباز ت اس

 . دهدمی است که میزان وجود هویت و حس مکان در بازار تهران را مورد بررسی قرار  هاییشاخصه  این مقاله شناسایی :هدف

با مصاحبه  رفتاري در گام نخست و در گام دوم    بردارينقشه این مقاله با روش همبستگی به تحلیل مشاهدات منفعل اولیه به کمک    :روش

 .  پرداخته استلیکرت  ايگزینه  طیف هفتبه کمک و سنجش وابستگی متغیرها 

  فضا در این تحقیق مشخص کرد که منظر بصري بیشترین نقش را در ادراک محیط داشته و به   حسی  ابعادشناخت کیفی    :و نتایج  یافته

در غناي    تأثیرگذاردو محرک    عنوانبهی و منظر شیمیایی  ر منظر صوتاز سوي دیگ.  باشندمیدر طول روز تقریبا  ثابت  مناظر بساوایی  همراه  
 رغمبه   تاریخی  یهوجود ابنهمچنین  .  بیشتري در طول روز دارند  محیطی تغییرات  ايمحرکه حسی محیط مطرح هستند که نسبت به سایر  

  حس   بر   هویت مکانی و میزان تأثیرگذاري هریک  يهامؤلفه توجه به   و،  گردندنمیموجب تقویت حس مکان   خودخوديبه ،  افراد  منديعالقه 
 .  شودمیموجبات تداوم حیات و ماندگاري این میراث ارزشمند معماري ، کیفیت بازار ان در بازار ضمن ارتقايتعلق به مک

 معماري چندحسی ، بازارمعماري  فضاي شهري، ،محیط ادراک، تعلقحس  :کلید واژگان

 

 و بیان مسئله  مقدمه
ب برخورد  محیطدر  معنا،  ا  تولید  اولیه  مقدمه  حسی  ایران  .  ستادراک  سنتی  معماري  ویژهبه معماري  نوعی  ایرانی  بازار  ،  تجسمی معماري 

یکدیگر    روي  متقابال است که    1بساوایی و    معماري قلمرو چندگانه از تجارب حسی.  گیردمیحسی است و تمامی حواس را به کار    -ادراکی
، اقتصادي  هايفعالیتمرکزیت  ،  درگذشته بازار.  آورندمیو زمینه ادراک از یک فضا را فراهم    شوند مییخته  مآ و درون هم  گذارندمی   تأثیر

بازار جریان داشت   درواقع.  گرفتمیاستفاده قرار    ل موردقرارگاه رفتاري فعا  عنوانبه و    مذهبی و فرهنگی،  اجتماعی بازار  .  روح شهرها در 

 
را  ،  روانشناس،  گیبسون   .1 سیستم ،  سیستم شنیداری،  سیستم بصری .  کندیم  یند بطبقهدر پنج سیستم حسی  ،  پنج حس مجزابه جای  ادراک حسی 

 [.2] اصلی و سیستم المسه یاب یجهتتم  سیس، بویایی-چشایی
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ارتباطی و فضاي شه   ترینمهم به شمار    ري درمحور  ایرانی درگذشته  تاریخی  ادراکی.  است  آمدهمی شهرهاي  فرایند  از طریق  درباره  ،  ما 

 هاي نظام بر اهمیت  ،  و شناخت محیط  1کی ادرادر علوم  .  آوریممیاطالعات به دست  ،  براي بقاي ما جنبه حیاتی دارند  عناصر محیطی که

 عینی است که با برقراري رابطه تعاملی با محیطو    ذهنی  ادراک محیطی فرآیندي  .شودمینظام ادراکی انسان تأکید    جهت دهنده محیط و
و  .  گرددمیحاصل   دارد  پویا  ماهیتی  فرآیند  به  .  بیانجامد  خلق حس مکان در محیط  به  تواندمیاین  تهران  بزرگ  بازار  میان  این  علت  در 

تمام    در نظر گرفتنبا    گانهپنجحواس    ارتباط بیشتر کاربران با  دارا بودن حس معماري سنتی و همچنینقرارگیري در بافت قدیمی شهر و  
این  .  در ارتقاي کیفیت حس مکان در کاربران ایجاد نمایید  قابل توجه اي نسبت به فضاهاي تجاري امروز رضایت    توانسته ،  مشکالت موجود

و   هاکوچه کوچه پس    حفظ این مکان تاریخی با   کنندگان و مراجعان آن در   عاملی براي کوشش استفاده  توان میحس رضایت از مکان را  
 . دانست هامغازهمزین شده با مساجد و  تنیدهدرهممسقف  هايداالن

 : زیر پاسخ دهیم سؤاالتاین تحقیق به   انجاممواردي که گفته شد بر آن هستیم که با  یتمامبه لذا با توجه  

مخاطبان این فضا   يتجربه حدي و چگونه در    تا چهان  بدنه بازار تهر  ادراکات حسی در  يدریچهمحرک بر فهم مکان از    هايمؤلفه -1

 ؟ گیرندمی نقش 

 ک حسی مخاطبان در این فضا و تغییر در این بافت وجود دارد؟ چه ساختاري بر رابطه بین ادرا  -2

که این ابعاد    هاي تاریخی و نقشیبررسی ابعاد منظر حسی محیط در بازار به صورت گرفته در این راستاکه مطالعات    دهدمینشان    هابررسی 
باشند  توانند می داشته  فضاها  این  در  شناخت  از  به    ايعده.  اندپرداخته ،  بر  متفاوت ذهن  اشاره    هايمکان تصاویر  و حتی    اندنموده متفاوت 

 [. 1] دانندمی 2ادراک از محیط  احساسات را پیروي

 پژوهش    نهیشیپ

نشان   تحقیق  پیشینه  مطال  دهدمی بررسی  کمی  که  حسی    بهعات  منظر  ابعاد  نقشیبررسی  و  تاریخی  بازارهاي  در  ابعاد    محیط  این  که 
 :  گرددمیمعرفی و تحلیل  آنها هايیافتهاین منابع و  ترینمهمدر ادامه . اندپرداخته  بر شناخت در این فضاها داشته باشند  توانندمی

افراد   احساس  گیريشکل بر    مؤثرشناختی استفاده کنندگان را عامل    محمد صادق فالحت در بررسی مفهوم حس مکان، عوامل کالبدي و
  محیط   با   مردم  رابطه  پایه  بر  مکان   مفهوم  مورد  در  هاییپژوهش   و  مطالعات میالدي  هشتاد  و   هفتاد  هايدهه   در [.  3]  داندمی نسبت به فضا  

 عینیات  به  هم  و  ذهنیات  به  هم  بلکه  گیرندنمی  کار  به را  گرایانه  اثبات  راهبردهاي  صرفا   محیطی  آن رفتارشناسان  اساس بر  که  گرفت   شکل

 همچون   پژوهشگرانی .  [4]  مکان و انسان هستند  میان  ادراکی   نیز   و   احساسی هايجنبه دنبال  به  خود  مطالعات  در  آنکه   ضمن،  کنندمی   توجه

  ذهنی  تحقیق این کانون. دادند انجام محیطی -يرفتار مطالعات با رابطه در میدانی پژوهشی (1986) آکمن و (1985) مور، (1977) راپاپورت
  رلف .  گذارندمی   تأثیر  هم  بر   چگونه   دو  این  و  کنندمی   استفاده و  مشاهده  را  شده  ساخته  محیط  چگونه  مردم  که  دهدمی  نشان   و   بود  عینی  و
  که   دادند   نشان  و  داده  صورت  پژوهشی و  میدانی   رویکرد  با  مکان  مفهوم  پیرامون  مطالعاتی (1988)  وایت  و  (1983)  شولتز  نوربرگ،  (1976)

 ( 1971) مکهارگ توسط طبیعت-اکولوژي  پیرامون مطالعاتی در طورهمین. کنندمی استفاده و احساس، مشاهده  را اطراف محیط چگونه مردم
.  ست شده  پرداخته  شده  ساخته  محیطی  و  طبیعی  فرایندهاي به  عینی   -ذهنی  رویکردي  با  آن  اساس  بر   که  گرفت صورت  (1984)  هوگ  و

  صرفا   تحقیق  کانون   که  دادند  صورت  شهر  شناسیریخت  و  شناسی  گونه  پیرامون  مطالعاتی  (1986)  مودون  و  (1965)  ولف،  (1960)  کنزن
 .  پرداختند شهر فضایی کالبد و شکل   بررسی به پژوهشی رویکردي با  و بوده عینی صورتبه 

 
 .  هاستمحرکمحیطی و اقدامات واکنشی به این   یهامحرککه مستلزم شناخت ، ادراک عبارت است از تجربه حسی ما از دنیای پیرامون. 1

 (معانی و مفاهیم و مشخصات کالبدی ، انیرفتار انس)محیط حاصل ارتباط متقابل .  2
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زمانی و  نقش  لطفی  بررسی  به  پژوهش خود  درظر  من  هايمؤلفه   در  محلی  محورهاي مجهز  کیفیت  در  اصفهان   حسی  آقا  علیقلی  محور 
این تحقیق وجود.  پردازندمی بین    نتایج  را  این اساس  .  دهدمیکیفیت محلی نشان    منظر حسی و معیارهاي  هايمؤلفهرابطه معناداري  بر 

 ازآن پس  بوده و  هاشاخصهن بیش از دیگر  زماحس  اهمیت شاخص  ،  محور  هايکیفیتمنظر حسی بر    هايمؤلفه تأثیرگذاري    ازنظر میزان
تبیین نقش    در پژوهش خود به[. همچنین صالحی نیا و نیرومند شیشوان  5]  گیرندمی  صوتی و بصري قرار،  بینایی،  بویایی،  مناظر بساوایی

بر حواس در کیفیت  هايمؤلفه تبریز    منظر حسی مبتنی  بیانگر آن  .  اندپرداخته ادراک حسی محیطی در گذر ارگ جدید  این تحقیق  نتایج 
  ترتیب اینبه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد؛    حسی و کیفیت ادراک حسی محیطی گذر ارگ جدید تبریز  منظر  هايمؤلفه است که بین  

.  [6]  دبینایی داراي بیشترین نقش و قدرت تبیین در ادراک هستن  حس ،  ایی و حس بویایی و در انتهاشحس چ،  شنوایی ،  بساوایی  که حس
 . کنندگان دارد استفاده از منظر تهرانارزیابی کیفی ابعاد حسی فضا در بازار تاریخی  سعی در، مقاله حاضر ضمن آگاهی از مطالعات پیشین

 

 [ 7] جایگاه منظر حسی و تعامل انسان با محیط  .1نمودار

 

 : نظری مبانی

ظرفی براي انتقال معنا بیشتر به معانی و    عنوانبه مکان    [.8]جه دارد  زیکی تودي و فییک موقعیت جغرافیایی؛ به ابعاد کالب  عنوانبه :  مکان

انسان با   که رابطه  گرددمی به فضایی اطالق    و مکان   شودمیمکان از یک موقعیت جغرافیایی صرف متمایز    مفاهیم توجه کرده و در این بعد
که در آن    شناختیروان طیفی از فرایندهاي اجتماعی و    وسیلۀبه بلکه  ،  فیزیکی   از طریق بستر  تنهانه   شود و   محیط پیرامونش داراي تعامل

شده  ،  دهدمیروي   تجسم    تنهانه که  مشخص  فیزیکی  مواضع  و  ،  یابدمیدرون  نمادین  معانی  از  سرشار    و عاطفی    هايبستگی دلبلکه 
دارند  احساسی در ذهن  موضع خاص  مورد یک  در  افراد  که  راکدي.  است  بلکه    -زیستی  هايژگی یوبراي    مکان مظروف  نیست  فیزیکی 

 روازاین .  [9]  دهندمی را به آن نسبت    ايویژهو معانی    هاارزش هاي فرهنگی و اجتماعی است که    از مکانیزم  ايمجموعه پدیدهاي حاصل از  
تا    گردندمی معرفی    رانه ت  اریخیارزیابی در بازار ت  آن جهت  هايمؤلفه به مفهوم احساس محیط و منظر حسی و    مختصر  صورتبه در ادامه  
 . شود ادراک حسی در بازارهاي ایرانی حاصل هايمؤلفه شناخت  از این گذر

از حواس  :  آورده شده استاصلی   معناي  سه  حس  ۀواژبراي    آکسفورد  لغت  فرهنگ  در:  حس مکان ، ؛ دوم احساسگانهپنجنخست یکی 
اما    ؛باشدمی انسان  توسط  شئ  یک  کلی  شناخت  معناي  به  درنهایت  که،  عیانتزا  ۀپدید  یک  ۀتوانایی قضاوت دربار،  سوم ،  عاطفه  و  محبت

مکان در این اصطالح چیزي بیش از    [. 10]  باشدمی ایجاد حس تعلق در افراد    در  فضا  کلی  ۀبتجر  معناي  به  بیشتر اصطالح  این  در  حس  ۀواژ
بخشی از فضاي طبیعی یا ،  مکان   اومدل    و بر اساس  باشد  قلمستو  د  جدا از فر  تواندنمی   از نظر کانتر مکان  [.11]یک محل انتزاعی است  

، انسانی  هايفعالیتزمینه    سه  میان  متقابل   روابط  بنابراینمشخص دارد و    ايمحدودهلحاظ مفهومی یا مادي    به  فضاي ساخته شده است که
است   هايویژگی و    تصورات مکان  [.12]  کالبدي  ن،  حس  توضیح  براي  ساده  راه  و    کرااد  ۀحوتنها یک  ارزشی  مفهومی  بلکه  نیست  فرد 
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تحقیقات نشان داده است که تمایل به مراجعه یا عدم    [.13]  شودمی  مادین و عاطفی فرد از مکان مربوطو به شناسایی ن  چندبعدي است
 [.14] گیردمی هس سرچشماز این ح، آن هايفعالیتاز مکان و مشارکت در  منديبهره، پایدار حضورتداوم و ،  رفتار در مکان، مراجعه

، هویت مکان  از  متشکل  چندبعدي  ساختاري  را  مکان  حس  توانمیمفاهیم را    [15]مانند تحقیقات جورگنسن و استدمن  ،  در این پژوهش
مکان به  براي   تعلق  کّمی  روشی  و  گرفته  نظر  مکان در  به  وابستگی  پا  گیرياندازهو  بر  مکان ساکنان  .  دادارائه    نگرشی   ساختار  یهحس 

 و شامل   پردازدمی زیکی  فی  محیط  و که به بررسی و توصیف ارتباط عاطفی میان افراد  است    گرفته   شکل  نظریه این  یه نیز بر پا  حاضر  پژوهش
  تأثیرگذار به مکان    بستگیدلبنابراین طراحی عوامل متعددي در ایجاد    ؛ باشدمی معانی فرهنگی نسبت داده شده به مکان    و  نمادها،  هاارزش
ابعاد مختلف آن  بستگیدلتبیین مدل  »  با عنوان  ايمقاله  رد،  است بررسی عناصر و  که    [15]شده  عوامل پرداخته  بیان  به  ،  «به مکان و 
 .  خالصه در جدول زیر بیان شده است طوربه 

 [ 16] حس مکان دهندهشکل  مؤثر عوامل  .1جدول

شکل دهندۀ  مؤثر عوامل 

 حس مکان 
 عنوان

 کالبدی 
، فاصله، مقیاس انسانی، تضاد، تناسب،  مقیاس، در ادراک و حس مکان ثرمؤالبدي عوامل ک ترینمهم

 .  و تنوع بصري است، بو،  رنگ، صدا، بافت، درجه محصوریت

 .  یابدمیتوسعه ، ها در مکانبه مکان با رشد تعامل مثبت افراد و تطابق اجتماعی آن بستگیدل اجتماعی 

 .  به یک مکان خاص اشتراک دارند بستگیدلهاي مشابه در فرهنگو جامعه اعضاء ، هاخانواده، هاگروه فرهنگی 

 فردی
ها را  مکان، ها استهاي فردي آناي که ناشی از خصوصیات و ویژگیافراد بر اساس ترجیحات آگاهانه

 .  شوندمی بستهدلها و به آن کنندمی انتخاب 

 خاطرات و تجارب 
و  دهدمی رخ ، با یک مکان دارند درازمدتیا  قوي هد تجربکه افرا پس از آن  معموال به مکان  بستگیدل

 . یابدمی معنا ، در این فرایند مکان

 رضایتمندی از مکان 
از مکان و نحوۀ ارزیابی آن بستگی دارد و میزان آن وابسته   اوفرد و مکان به رضایت  میانرابطۀ عاطفی 

 .  تاز آن اس ويبه ادراک فرد از مکان و میزان رضایت 

 ی و تعامل لیتفعا
و   رفتاري، عاطفی ، این امر در نحوۀ تعامل افراد با مکان کالبدي و اجتماعی در قالب تعامالت شناختی

 .  مکان استبه  بستگیدلآن  اصلحدارد که ریشه معنایی 

 زمان 
 ستگیبدل در افزایش ، (و طول مدت سکونت آشنایی با مکان)شد عامل زمان  فتهگ ترپیشکه  طورهمان

 .  نقش دارد مکان به 

مشارکت در طراحی  

 مکان

تا احساس بیشتر و بهتري نسبت به آن مکان داشته   شودمی موجبحضور افراد در فرآیند خلق مکان 

 .  باشند
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،  [ 17]  (بعد عاطفی)  به مکان  تعلق.  یابیممیدست    عاطفی و رفتاري،  به مفاهیمی متشکل از ابعاد شناختی،  آلتمن  يهاشپژوهدر    با بررسی.  

که اغلب در ادبیات روانشناسی محیطی ظاهر   ساختارهایی هستند،  [19] (رفتاري  بعد)وابستگی به مکان    و  [18]  (شناختی  بعد)  هویت مکان

به این   [14-1].  در زیر چتر اصطالح »حس مکان« گنجانده شوند  توانندمی  مفاهیم مکان   که این  است ل کرده  شاماي استدال.  شوندمی

اعتقادات  عنوان به  تواند می ترتیب حس مکان   بیانگر  احساسات و تعهدات رفتاري مربوط به یک محیط خاص  ،  یک نگرش چندبعدي که 
ابعاد تشکیل  حس   بر   مؤثر  کلیدي  متغیرهاي  بررسی   هب   ادامه   در[  15-1].  شودمی در نظر گرفته    باشدمی   عنوان   تحت،  آن  ۀدهند  مکان و 

 .  شد خواهد پرداخته، مکان  حس بر مؤثر عوامل

 [ 14-2] مطالعات شاماي مبنايحس مکان بر  گوناگون هايسطح .2جدول

 حس تعلق به مکان   .1

در سنجش حس   بردکار،  گیردقرار نمیدر ادبیات حس مکان مورد توجه : نسبت به مکان تفاوتیبی  .1
 مکان

 .  دهداتصال نمیهیچ حسی او را به مکان ، تشخیص نمادها: در یک مکان متمایز حضورآگاهی از  .2

احساس بودن در  ، هاتشخیص نماها و نشانه، آگاهی از قرارگیري در یک مکان: حس تعلق به مکان  .3
 مکان

 به مکان  بستگیدل .2

احساس بودن در مکان و داشتن  ، تشخیص نمادها،  کانا مپیچیده ب ارتباط عاطفی: به مکان بستگیدل .4
 تجارب جمعی و هویت ،  و دارا بودن محور فردیت فردمنحصربه مکان داراي معناي ، تقدیر مشترک

در این حالت در  ، فرد با نیازهاي مکان و درآمیختگی  پیوستگی دهندۀنشان:  یکی شدن با اهداف مکان .5
 .  به مکان وجود دارد گیازخودگذشت حمایت و ، شور ، فرد عشق

 تعهد به مکان  .3

که  یقبل هايدر مقابل تمامی سطح، تعهد به مکان دلیلنقش فعال فرد در اجتماع به : ضور در مکانح .6
مثال  انجام  . شودمی این سطح و سطح بعدي از رفتارهاي واقعی افراد برداشت ، مبناي نظري داشتند

 گذاريسرمایه

-فداکاري. مکان داردترین تعهد را به فرد عمیق که ، س مکانح  ین سطحباالتر: نفداکاري براي مکا .7
ها و آمادگی براي رها کردن عالیق فردي و  آزادي، رفاه، هاشگرای، هاارزش راستايهاي زیادي در 

 نسبت به مکان  تربزرگ عالیق  برايجمعی 

 

میزان  ،  پیرامون( و با توجه به درک افراد از محیط  هاشپژوه  یشتردر ب)  حس مکان متناسب با مدت زمان:  عوامل مؤثر بر حس مکان

 صورت به متناسب با هر انسان و  ،  مختلف  هايشدت حس مکان داراي مراتب و  ،  به عبارتی.  است  حضور و مشارکت آنان در مکان متفاوت
  [ 20]  است   مکان شناسایی کرده  ر حسثر بلی مؤعوام  عنوانبه سن یا موقعیت فرد در طول زندگی را  ،  تحقیقاتی در این رابطه.  تفردي اس
عوامل مهم و تأثیرگذار بر خودپنداري فرد )بعد شناختی( شناسایی   عنوان به پروشانسکی و همکاران    نیز توسط  هامکان فیزیکی    هايویژگی

استدمن  [18-1]  شد بود که    2003در سال پژوهش  آن  فیزیکی  هايویژگینیز گویاي  برو غیرمستقتأثیرات مستقیم  ،  محیط  حس   یمی 
شناسایی عوامل  ،  مکان براي ارتقاي حس. گرددمیدارد که اثرات غیرمستقیم آن از طریق معانی نمادین مکان بر حس مکان اعمال  مکان

و   ضروري  امري  آن  بر  حوز  طورکلیبه .  است  ناپذیراجتنابتأثیرگذار  زم،  بعديسه دیدگاه   یک  مکان  حس  ۀدر  از  ، کالبدي  ینهمتشکل 

این نگرش را در نظریات    توانمی که    [21]حس مکان وجود دارد    ۀتشکیل دهند  عوامل  عنوانبه   معنایی  فرایندهاي  و  انسانی  هايالیتعف
 نظر هم  گانهسهمحیط نیز بر وجود این ساختار   روانشناسی علوم اجتماعی و  پردازاننظریهبسیاري از  .  کرد   یابیریشه  [23]  پانترو    [22]  رلف

پایداري ،  طراحی محیطی را بهبود بخشد و به ارتقاي حس تواند میو ارتقاي آنها    گیرياندازه ،  صلی حس مکانعوامل ا  شناسایی  هک  هستند
افزایش قابلیت   ارتباط کلی )  اسکان  اصطالح،  مکان  حس  ۀشولتز در تحلیل خود دربار.  کندمیکمک    بازارو  را براي نشان دادن  باشیدن( 

 معماري تحقق عینی حس مکان است؛   پراهمیتهاي  یکی از نقشو    کندمی مطرح  ،  جاري است مکانطی که حس  انسان و مکان در شرای

  [2-1] شودمی  تبدیلفضاي انتزاعی به مکانی ملموس ، از چنین حسی کهنحويبه 
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 ( 1400،نگارندگان ). محیط  شناخت و حس مکان و ادراک .2نمودار

 

 ( 1400،نگارندگان )تحقیق نظري چارچوب. 3نمودار

 محدوده مورد مطالعه ی بررس

که در تمدن و فرهنگ ایرانی با توجه به   گیردمی وجه اجتماعی را در بر  ترینژرف تا  ترینسطحی بازار از عناصر اصلی بافت شهري بوده و از 
تاریخی خود است  اي گستردهمعنا  ،  پیشینه  تهران  .  به خود گرفته  بزرگ  نق است    ایرانمهم    بازارهاي  ازجملهبازار  بکه  در ش  مهمی  سیار 

 .  تحوالت سیاسی و اجتماعی داشته است

   [24] معرفی بازار تهران .3جدول

 مساحت  هکتار105حدود 

اطراف   هايبازارچه خیام و مصطفی خمینی و ، مولوي، با چهار خیابان بزرگ پانزده خرداد، منطقه دوازده شهر تهران

   .خود در بافت تاریخی جاي گرفته است

 موقعیت
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 الگو ساخت  شرقی هايبازارن ه ک

 پالن مستطیل 

 ویژگی ایجاد حس حرکتی و استقرار ذاتی 

 فرم . کندمی تفاوت عناصر بازار را نمایان  وضوحبه مناسب فرم مستطیلی بازار  گیريجهت

 حجم داراي یک وحدت در عین کثرت

 بافت  .روح و هویت است ایجاد بر مؤثریکی از مصالح : آجرچینی

 .  دگی و پویایی شهر تهران استادانی و سرزنی آباصل مرکز

 .  بازار شکل گرفته است بندياستخوان کالبد و بافت شهر بر محور 

 هاویژگی

 نقش  .  در دوره معاصر نقش بسیار اساسی در الگوهاي رفتاري شهروندان داشته است

مرکز جاذب  ترینبزرگبه  تهران را   ر بزرگزابا، اري شهرمرکز تج ترینمهمتردد روزانه حدود چهارصد هزار نفر در 

  .باشدمی حس مکان قوي و هویت بازار  دهندهنشانجمعیت در شهر تبدیل کرده است که این موضوع خود 

 هویت

 

 

 ( 1400،نگارندگان )معرفی محدوده مورد مطالعه . 1تصویر
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 ی کالبدی بازار تهرانهاشاخصه 

احساس رضایت و تعلق به مکان    درنتیجههاي کاربر از کالبد و  نیازهاي  و    م به عملکردجوابگویی فر  درموفق    اينمونه بازار بزرگ تهران  
ی از معماري  هایویژگیدر  توانمی فضا شده است را  ي بارز کالبدي بازار تهران که سبب ایجاد حس مکان بیشتر در کاربرانهاشاخصه.  ستا

رعایت عناصر کیفیت ،  ایجاد ادراک مناسب از فضا در ذهن کاربر،  طراحی فضای در  ت انسانتناسبا  عایتو ر  مداريانسان:  همچون،  در مکان

و،  تناسب،  ترکیب،  ریتم)   فضادر   در،  اقلیم  فرم جوابگوي،  (…  توازن  مناسب  بندي  به عملکردهاي  ،  فضا  عرصه  و جوابگویی  مناسب  فرم 
 . کرد مشاهده  نیروشبه را  شهري حیطه  مختلف در فضا و ادغام مناسب معماري بازار در

 ی فرهنگی اجتماعی بازار تهرانهاشاخصه 

همچون مراسمات    جاري در جامعه  در جوابگویی فضاي بازار به اتفاقات فرهنگی  توانمی اجتماعی در بازار تهران را    -ي فرهنگیهاشاخصه
و   اعیاد  و فرهنگی که در طول سال در  دار شهرد  جمعی دسته  هايعزاداري مذهبی  نیز همااب.  نستها  از دل    نندزار  ابنیه خلق شده  دیگر 

همخوانی بسیاري با فضاهاي جمعی مذهبی    آنچنان که کالبد بازار  باشدمیفرهنگ و سنت جامعه شهري برآمده و پاسخگوي نیازهاي آن  
دارد و مساجد  تکایا  دارا بودن  .  همانند  به سبب  تهران  بازار  و    هايویژگیبه صورتی که  بافرهنگی  تنها یک مرکز   تواندنمی ،  زر اجتماعی 

 .  شودمیفرهنگی در حیطه شهري شمرده  ايمهره خودخوديبه بلکه بازار ، اقتصادي در شهر شمرده شود

 

 (1400،نگارندگان ). بازار تهران  هافعالیتشناخت . 2تصویر
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     چندگانه در بازار تهران هايحس شناخت  . 4تصویر                                                             . در بازار تهران هاکاربري شناخت . 3تصویر

 (1400،نگارندگان)                                                                                                (1400،نگارندگان)          

 

 روش تحقیق پژوهش

محورهاي  ترینمهماز  یکی محور این. از نظر حس مکان پرداخته است رانپانزده خرداد در بازار ته  بررسی محورو  پژوهش حاضر به مطالعه
حس    بررسی مفهوم  منظوربهبه همین دلیل در این پژوهش  . است  دادهجاي    مختلفی از عملکرد و فعالیت را در خود  هايایستگاه  و بوده    بازار

نظرات مردم   به دو صورت  ها ایستگاهاین    بنديتقسیم  (7تصویر  ).  تقسیم شده است  ترکوچکد محور  ر به چن این محو،  بازار تهرانمکان در  
  تر دقیق  صورتبه  هاایستگاهبررسی و مقایسه    فضاي انجام گرفته است تا خصوصیات  صورت گرفته و برداشت نگارندگان ازپرسشنامه  در  

  اطالعات ،  عصر18صبح تا    8در بـازه زمانی  ،  تصادفی  صورتبه نی  ات میداک مشاهدبـا کم  فـتـاريبــراي شناخت الگوهاي رو    انجام گیرد 
به   فضا  هايگونه مربوط  در  پذیرفته  این،  دگردی  ثبت  هانقشه در  ،  رفتاري  نویسندگان صورت  توسط  و  محتوا  پایۀ  بر  است  تحلیل  و    شده 

و ارزیابی    سؤاالتگویی به  در راستاي پاسخ همچنین  ه  دست آمعات به دپذیري اطال  ؤیتر  ي رفتاري وهانقشه بررسی ارتباط بین    منظوربه 
آیتمی بر  38شد که براي این منظور به دلیل شرایط بحرانی حاکم بر جامعه از یک پرسشنامه آنالین  از روش کمی استفاده هافرضیهصحت 

ازار ر از بدر گذ  کهادي  هرسازي و افره معماري و شمعجااختیار  تصادفی در    صورتبهمبناي طیف لیکرت استفاده شده و در فضاي مجازي  
براي محاسبات  . شودمینفر بود که بنا بر تعریف جامعه نرمال محسوب  200 کنندگانمشارکتتعداد ، قرار داده شد، اندداشته تهران تجربیاتی 

آلفاي کرانباخ نمونه ،  تی-از  واریانس،  تک  آنالیز  و  ا  گیريرهه ب  SPSSافزارنرم در   ضریب همبستگی  از روش مطالعا.  ست شده   تهمچنین 
 . تحلیل محتوایی منابع استفاده گردید  اطالعات و شناخت و آوريجمعمطالعه و  صورتبه ، ايکتابخانه

 

 

 

 

 (1400،نگارندگان ) روند تحقیق . 4مودارن
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 (1400، نگارندگان) کنندگاناستفاده  .4جدول

 استفاده کنندگان

 استفاده کنندگان هر روز .1
یا از آن   کنندمی ناحیه زندگی دمی که در آن رم

 .  کنندمیها عبور فضا

 . کنندمیهاي آن ناحیه بازدید مردمی که از فعالیت بازدیدکنندگان  .2

 تفریحی بازدیدکنندگان .3

بودن فضاهاي عمومی   بخشلذتافرادي که خاطر 

،  با استفاده از فضاهاي عمومی در ارتباط با فراغت

 . کنندمی دناز این فضا دی لذت و دیگر موارد

 ها ا و مراسمتماشاگران رویداده .4
مردمی که به دلیل رویدادهاي خاص از فضاهاي  

 . کنندمیعمومی بازدید 

 

 ( 1400،نگارندگان) کنندگانجنس استفاده . 5جدول

 

 

 

 

 

 

 (1400،نگارندگان) ندگاکننسن استفاده   .5نمودار 

 

  حسی فضاو شناخت ابعاد رداشت مقدماتی ب -

به شناخت متدولوژي،  دستیابی  این  در  مرحله  پژوهش    اولین  به  .  باشدمی و  مرحله  این  بررسی در  و  و   (2تصویر)  هافعالیت،  کالبد  شناخت 
فضا.  شودمیپرداخته    موردمطالعه  محدوده  در(  3)تصویر  هاکاربري کاربري  و    مراتبسلسله،  هاوضعیت  در  هافعالیتدسترسی  ه  محدود  را 

 درصد فراوانی  فراوانی پاسخ  گزینه

 %72 72 زن

 %28 28 مرد

 %200 200 جمع
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این  کندمی  معرفی تغییرات حسی محیط در    در  به علت پیچیدگی  با  هايمحرکسعی گردید که  ،  زمانی مختلف  هايبازهمرحله   محیطی 
بیشتر موردمطالعه قرار گیرند  هايداده.  دارند  تريآسان ثبت  امکان    ترطوالنی به علت ماندگاري    بساوایی و    بصري  هايمحرک .  ماندگاري 

فراوانی در حد   يدامنه   توانندمیو    باشندمی  تريکوتاهداراي تنوع بسیار زیاد و ماندگاري    صوتی  بویایی و  هايمحرکمانند  محیطی دیگر  
  بر .  باشندمی ع متفاوت  ظر منبهم ازنظر ماندگاري و هم ازن   یک رستوران یا مغازه عطاري باشد؛ بنابراین این حواس  بوي عطر عابران تا بوي

موقت ،  ریتمیک،  ايدورهزمانی    حرارتی و شیمیایی و در چهار دسته،  شنوایی،  لمسی،  محیطی در پنج دسته بصري  هايدهدااساس نقشه    این
 .  ده استشت برداش اتفاقی صورتبهدر دوره زمانی یک ماه  هابرداشت این ، د شدن بنديدسته و دائم 

 تهران در بعد زمان در بازار  بحث ابعاد حسی فضا

بُ بررسی  که  براي  است  زمان الزم  یعنی    حسی  هايمحرکعد  چهارم  بُعد  گیرند  -زمان-در  قرار  بودن   چند  رو  این  از.  موردتوجه  حسی 
  2زمانی    هايبازهدر    برداريیادداشت این  .  گیرندمی قرار    مورد ارزیابی  ا توجه به ساعات کاريب(  18تا8)  زمانیموردمطالعه در بازه    هاينمونه 

با  باریکساعت   و  عنکبوتی  مرتب  نمودارهاي  از  داده    استفاده  نمودارها  .  شودمینمایش  بودن  فضا    دهندهنشانمتقارن  بودن  چند حسی 
طول   چه تغییرات حسی در  ن داد که شانتایج در بعد زمان ن.  است  تهرانمختلف در بازار    هايزماني حسی در  هابرداشت تصاویر  .  باشدمی

ي موجود در محدوده بازار  هاکاربريتنوع  .  مؤثر باشد  بر ادراک انسان از محیط  تواندمیچه مقدار    و  دهدمی  رخ  زمان در محدوده موردمطالعه
باعث گردیده است که در    پوشانیهم با دامنه     خیابان .  ار وجود داشته باشدتنوع حسی متفاوتی در باز  روزشبانه   مختلف   هايساعت فعالیتی 

داراي دامنه حسی بیشتر و  ، هادستیچرخ ، کسبه، وجود در آن و تردد افراد مختلف شامل خریدارانم يهاکاربريبا توجه به تنوع  پانزده خرداد
شب    شده و تا انتهاي  روعي آن شهاکاربريه به نوع  کسبه با توج  محدوده فعالیت این راسته زودتر از بقیه.  باشندمی   ترحسی  چند  محیطی

این .  شودمیمسگرها ختم    انتهاي مسیر نیز به بازارچه.  باشندمیکمتري ازنظر حسی    اکمدیگر محدوده داراي تر  هايقسمت.  ادامه دارد  نیز
( جامع  )مسجد  با آرامش  بازار به مقصدي  هايراستهاز مسیر پرهیاهوي    کنندهمصرف   که  باشدمیمسیر داراي جذابیت به سایر ازنظر حسی  

  طور به .  شودمی   ترحسی فضا چند  ،  هافعالیتکه با افزایش میزان    کندمی   بودن فضا مشخص  و چندحسی  هافعالیتبین زمان    تحلیل.  رسدمی
  بوها تغییري کوچک در . است ترحسیمحیط چند  حسی و تنوع آنها افزایش و درنتیجه هاي محرکتعداد 19تا 17و 13تا 10مثال بین ساعت 

بر  ف با  مثال  طوربه .  گذاردمی  تأثیري حسی  هاشاخصه ضا  به کار کردن    در هنگام ظهر و شب  غذا  و  هارستورانشروع   هايمحرک،  طبخ 
ویژگی   زمان غروب خورشید.  گیرندمی قرار    تأثیرشیمیایی تحت   است   داراي  اهمیتی  با کاهش روشنایی  در.  حائز  بصري    بعد،  این ساعت 

از    شدهساطع فضا به علت بوي  شیمیایی  حس  همچنین افزایش  .  یابدمی یز کاهش  ن  ین امتیاز در طول روز بودحسی فضا که داراي بیشتر
این ساعات است  رستوران نکته دیگر در  از    به  دهیارزشمقایسه سطح    دهندهنشان11تصویر  .  و فست فود  در ساعات   هامحرکهرکدام 

به   را  گذاريارزشبیشترین  ،  رفتمیکه انتظار    ورطهمانبصري    هايمحرکست که  این ا  شودمیبرداشت  11آنچه از تصویر  .  مختلف است
دیگري   هايکمحرازجمله  .  شودمی ارزشش کمتر    یابدمیآفتاب که نور محیط کاهش    این بعد تنها در زمان غروب .  انددادهخود اختصاص  
  حضور مداوم .  نشر و دامنه درک استاز تنوع در منبع    امر ناشی  این.  صوتی است  هايمحرک ،  باشدمینمودار    وخیز زیادي در  که داراي افت
همه  و  بازار  مردم  در  و  عنوانبه مه  خاکستري  کسبه  زمینهپس  صداي  صداي  در  دستیگاري رانندگان  ،  و  داراي    که  روز  مختلف  ساعات 
ان و اقامه نماز ام اذان با پخش شدن صداي اذهنگ  مثال در  طوربه.  شودمیحسی صوتی در اوقات روز    تنوع  ایجادباعث  ،  باشدمیفرازوفرود  

.  باشدمی یی  شیمیا  منظر،  منظر دیگري که در طول روز داراي افت خیز است.  گیردمی قرار    تأثیر تحت    شدتبه منظر صوتی  ،  جامع  مسجد  در
آفتاب   یافته تا غروب  کاهش  این محرک در ساعات بعد ظهر.  یابدمیمحرک افزایش    این  محدودهي داخل  هارستوران  کار  با شروع  در ظهر

آفتاب  در این زمان با غروب  . اندیافتهمحیط ارزش    شدن   ترنامطلوبحرارتی با   هايمحرکفتن  اهمیت یا.  گیردمی قرار    تأثیر که مجددا  تحت  
بازار از درون   همچنین حرکت در داخل.  شودمیبعد از منظر حسی داده    ارزش بیشتري به این00:  20تا  30:  17دما در ساعات    و کاهش

از  سر  هايراسته  و گذر  نقش    دیگر.  دهدمی قرار    تأثیرارتی مورد  حر  هايمحرکروباز    هايحیاطپوشیده  و    ترکمرنگ محرک محیطی که 
را دارد و ثابت است  این محرک کمترین تنش.  باشدمیمحرک لمسی  ،  دارد  تقریبا  ثابتی در محیط تا حد .  را در طول روز    محرک لمسی 

این امر  .  متفاوت باشد  و زنان و مردان  سالکهندسال و  بین افراد خر  تواندمیو    دراک فضا قرار داردفردي در ا  هايجنبه  تأثیرت  زیادي تح
ادراک فضاست  تأثیرتحت   به علت  فرد در  برانگیختگی حس کنجکاوي در فضا  فقدان  البته  به لمس    و  زیرا میل  است؛  تجربه مکرر آن 

فرد کمتر میل    سی در طول زمانح  هايدادهدر حین ثبت    کهدرحالی،  گیردمیت  دید و شناخت بیشتر اشیا صوریک تجربه ج  درک  منظوربه 
یا عناصر محدودي مانند   هاجدارهو    هابدنه که   محیط به کف پاهاي او و وجه بصري تا تأثیراتی است  د و تنها ارتباطش بابه لمس محیط دار
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مسجد :  اعات ظهرتجمع در س)  قرمزرنگ    _ تکیه دولت(  :  زمان خاصرنگ سبز )تجمع در  :  12صویر  راهنما ت .  گذراندمی آب بر وي    چمن و

تجمع در ساعات  )  آبیرنگ    _ راسته اصلی خیابان پانزده خرداد(  :  تجمع در ساعات عصر)  زردرنگ    _ (  میدانسبزه،  رستوران مسلم،  جامع
 .  (میدانسبزه ، بانک: صبح

 

 ( 1400،نگارندگان) بازار تهران  بررسی بعد زمان حواس. 5تصویر

 

   (1400،نگارندگان) زار تهراننمودار عنکبوتی بعد زمان حواس با. 6نمودار
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 (1400،نگارندگان) هامحرکبه هر کدام از  دهیارزش مقایسه سطح . 7نمودار

 

   ( 1400،نگارندگان) در ساعات مختلف  هامحرک .6جدول

 مناظر حسی 

هاي مورد  محدوده

 لعه مطا
 لمسی  صوتی  حرارتی شیمیایی  بصری

 1ایستگاه 

 )خیابان پانزده خرداد( 

، تنوع محصوالت

 ها حجرهنماي 

،  هارستوران

مغازۀ  ، سیگار

 عطاري

اختالف دماي 

ها و ورودي

 هاراسته

صداي همهمۀ  

صداي ، مردم

،  فروشندگان

، هادستیچرخ

،  وسایل نقلیۀ

 موزیک

، تنوع محصوالت

 مبلمان 

 2ایستگاه 

 ستوران مسلم( )ر

اغتشاش بصري 

 تبلیغات 

اختالف دماي  بوي غذا 

 ورودي و داخل

-رهتغییر بافت جدا همهمۀ مردم 

 ها

 3ایستگاه 

 (میدانسبزه)

وجود درختان و 

حضور ، نماآب، چمن

فضاي پر و  ، نور

 خالی 

بوي سبزي و  

 درخت

نور  ، نماآبوجود 

سایۀ  ، خورشید

 درختان

، همهمۀ مردم

ها و  صداي مغازه

،  وشندگانفر

 نوازندگان 

وجود درخت و  

،  تنوع بافت، نچم

 باد، نماآب

 4ایستگاه 

 )تکیۀ دولت(

، گنبد، هايتنوع ورود

جنس  ، تزیینات

 ها بدنه

اختالف دماي  نم دیوار

ها و  راسته

 ها ورودي

، همهمۀ مردم

 ها صداي مغازه

 باد ، ریتم سقف
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 5ایستگاه 

 )مسجد جامع( 

، هاایوان  وگنبد 

حوض  ، نورپردازي

،  ریتم، درختان، آب

 ات تزیین، رواق

اختالف  ، هارواق درخت و چمن

دماي حیاط با  

وجود  ، هاراسته

 نور ، نماآب

صداي اذان  

)کاهش شدید 

تنوع صوتی در  

 محیط(

،  هاسایۀ رواق

، درخت و چمن

 باد، نماآب

 6ایستگاه 

 ها()سراي رشتی

،  سایه و روشن سقف

،  هاجنس بدنه

تنوع ، هشتی

و ریتم محصوالت 

 ها بدنه

بوي  ، عطر فروشی

والت محص

 عطاري

اختالف دماي 

فضاي هشتی با 

 هاراسته

صداي 

،  نفروشندگا

 همهمۀ مردم 

فضاي پر و خالی  

تنوع ،  در سقف

 بافت محصوالت

 : بحث

  به،  هستند  گ و نور رن ،  بافت،  حجم،  شامل فرمکه    گانهپنجدر قالب عناصر    افراد محیط بر روي    مؤثرو    و عوامل کلیدي  بررسی عناصربا  
از  .  اهیم پرداختئل رفتاري خومسا ب  تأثیرگذار عناصر محیطی  این  هر یک    به یک،  کارکرد و معنا و کالبد،  راجع به ر حواس فرد  با تمرکز 

دست   افراد    یابیممیکلیت حسی  در  حواس  که  این  و ضعف  شدت  مختلف  شرایط  تحت  و  متفاوت  جنس  و  سن  بود  مختلفبا  . خواهد 
و    مذهبی،  فرهنگی،  دياقتصا،  اجتماعی  هايجنبهن به دلیل اهمیت آن از  در بازار تهرا،  حس مکان  مؤلفهمحیط در معماري و    روانشناسی

بناها  معماري    مهمخصوصیات    ازجمله.  است  بسیار زیاديداراي اهمیت  ،  و تنوع کاربران و ازدحام و تراکم از سوي دیگر  سویکاز  ،  کالبدي
رعایت ،  اسبعناصر محیطی من  ترعای،  انناسب فضا در ذهن کاربرایجاد ادراک م،  انسانی  تناسببه توجه  ،  مداريسانانبه    توانمی  در بازار

ند عامل ارتقاي کیفی  توانمی  تنهاییبه که هر کدام    کرداشاره    توانمی ،  جوابگویی عملکردها و غیره،  عرصه بندي مناسب،  کیفیت در فضا
جزا  در هر یک از ا  بافتو  ،  نور ،  رنگ،  فرم،  حجمعناصر    تأثیراتبه    بازار تهران  نظام کالبدي و کارکرد  با توجه به  اکنون.  حس مکان گردند

 .  پردازیممیکالبدي 

 [ 25] محیطی در بازار تهران گانهپنجعناصر  .7جدول 

 نور  رنگ  بافت حجم فرم نام فضا ردیف 

 ال توجه با آرامش هماهنگی جهت داشتن خوانا و شفاف  ورودي اصلی   .1

 پویایی و حرکت آسایش خیال  رضایت  ي عمقدارا داراي خط حرکت راستۀ اصلی   .2

 کشف شهود  هیجان جهت و حرکت کنجکاوي  و روان نرم  هاي فرعی راسته  .3

 انگیزخیال تیره و روشن  سایه  ونور  توجه به جلو  عمیق و غنی  داالن  .4

 ت و تضادحرک متنوع  تقارن و مکث  مرکزکانون و  گشایش و راحتی چهارسوق  .5

 نشستن در سایه آرامش لطافت حضور آب  تی سکون و راح آرامش جلوخان  .6

 جلب توجه  فعالیت  تحرک و کار ادي و مادي اقتص رسمی بودن  حجره  .7

 پویایی  تنوع و تکرار  جریان کار  حرکت و ریتم تنوع و وحدت تیمچه  .8
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 انگیزخیال پرواز خیال  راحتی روح اغراق  والمان  روحانیت مسجد   .9

 حس سبکی  تمثیل سادگی پاکی و خلوص اعتقاد مذهب و  کیه دولت ت  .10

 شفافیت توجه  ه ورود تمایل ب ساده و گذرا سکون  میدانسبزه  .11

 

 : هایافته

 گیرياندازه یا مفاهیم خاص مورد مطالعه را    هاخصیصهسنجی این پژوهش بدین معنا که پرسشنامه مورد نظر تا چه میزان  در خصوص روایی
که گویاي روایی و  ،  باشدیم0.746نتیجه آلفاي کرانباخ معادل   با توجه به جدول ارائه شدهضریب آلفاي کرانباخ استفاده شده که  از    کندمی

 .  باشدمی اعتبار پرسشنامه متناسب با اقلیم و پیکربندي و محیط بازار 

 : هاتحلیل

آمدههمچنین   به دست  نتایج  به  توجه  ب،  با  نرمال  واریانس  جامعه مورد مطالعه  آنالیز  از  براي همین  و  فریدمن در محاسبات  وده  و تحلیل 
درصد اطمینان پذیرفته    95است و فرضیات با    0.5معنادار بودن آن در سطح    دهندۀنشان آن  سبه شدۀ  استفاده شده است که نتایج کلی محا

 .  شوندمی

 (1400،نگارندگان) جدول روایی سنجی .8جدول 

 غیرمت نتیجه آلفاي کرانباخ

  امنیت محیطی 0.694

 پاسخ دهندگی محیطی  معیار 0.713

 مطلوبیت معیارهاي 0.726

 دسترسی  0.714

 کیفیت 0.714

 شناسیزیبایی 0.771

 /انگیزيخاطره هویت/ حس تعلق و  0.781

 اجتماعی فعالیت و تعامالت 0.623

 0.746  هاشاخصضریب آلفاي کرانباخ مجموع 

 



 1400  زمستان / 4 شماره/ 2دوره  شهري  طراحی تمانگف علمی مجله 

 

16 

 : گیرینتیجه

  بحث قرار   مورد  موفق  شهري  فضاهاي  ارزیابی  در  امروز  که  است  مواردي  ترینمهم  ازجمله  شهري  فضاهاي  در  مردم  حضور  و  انمک  حس
  است   محیط  به یک  نسبت   شهروندان ذهنی  درک  و   تصورات  حاصل  درواقع  حس مکان ،  شد  اشاره  نیز   مقاله  ابتداي  در  که   طورهمان.  گیردمی
  درونی   و   بیرونی  گوناگون عوامل    نفوذ  تحت  و  گرفته  شکل   روندانشه   ذهن  در  مفهوم   بنابراین این  دارند؛  کافی  یا  و  نسبی  شناختی  آن   از  که

داشته و    داد که رابطه دوسویه بین تغییرات فعالیتی و حسی وجود  در یک بازه زمانی یک ماه نشان   تهران  بازاربررسی مستمر  .  پذیردمی  تأثیر
حسی در بازه   هايمحرکارزیابی  .  د را به محیط میزنددارد که با شروع فعالیت رنگ خو  يفرده منحصربهر فعالیتی براي خود فضاي حسی  

را در    این دو محرک بیشترین تغییرات.  حسی بازار بودند  ادراک  در   تأثیرگذارصوتی و شیمیایی دو محرک    هايمحرک  دزمانی مشخص کر
  نسبتا    هايمحرک،  لمسی  صري وب  هايمحرکدر مقابل  .  کردمیضا تغییر  حسی ف  هویت،  هامحرکطول روز داشتند و با تغییرات در این  

هستند فضا  در  ثابت.  ثابتی  این  توانمیرا    هامحرکاین  بودن    علت  کالبدي  ماهیت  در  توصیف .  دانست  هامحرک  بیشتر  کیفی    ارزیابی 
نیز نشان داد ابعاد مناظر حسی  بازار    هايمؤلفه اغلب    گرهاي  ا  تهرانبصري  نیز درزیبا و  برابر    زنظر شدت  ارزیابی  این  .  باشندمی وضعیت 

اکثر را    گیرندمی قرار  شیمیایی    و   بصري  ه مؤلفگرهاي حسی در قالب دو    توصیف  مشخص کرد که  بازار    خود قرار   تأثیرتحت    شدتبهکه 
ان  عنو  توانمی   گونهاین  هايیافتهک این  در وجه اشترا.  قبلی همخوانی دارد  هايپژوهش  هايیافتهاین پژوهش با نتایج    هايیافته.  دهندمی

که   بهتر  تنهانهمنظر حسی    هايمؤلفهکرد  ادراک  دارند  تأثیرمحیط    در  رفتارها    ساززمینهبلکه  ،  مستقیم  نیز   هايکیفیت  وایجاد  دیگري 
مانند بازارهاي   ساختانسانط  در محی  گانهپنج  وجود مناظر حسی.  شودمیباعث استقبال بیشتر مخاطب    هاي حسیوجود این کیفیت.  هستند
  تأثیر از    تواننمیداشته باشد ولی    ادراکی فضا  هايجنبه  نمادهاي حسی شاید بیشترین اثر را بر  وجود  شود می  -هویت-ایجاد    عثبا  قدیمی

برخالف  ،  شد   پرداختهآن    به  ترپیش با توجه به تمامی مطالبی که  .  کرد  پوشیچشم  شناسیزیبایی انسانی و  ،  اجتماعی  ابعاد حسی فضا بر ابعاد
که   عتصوري  ماز  نتیجه  این  به  پرسشنامه  این  با  داشتیم  بازار  از  استفاده  اصلی  تاریخییلت  بافت  عواملی همچون  که  و  ،  هویت،  رسیم 

از منظر مردم مهم   به کوچه پس کوچه،  باشندمیسرزندگی  بازار  از  و    ودشمیهاي قدیمی مربوط  ها و حجرهبیشترین درصد عالقه مردم 
به یک مکان ریشه    تعلق   حسکه    به این نتیجه رسید   توان می .  استرا به خود اختصاص داده  تريپایینحضور در بافت تاریخی مجاور درصد 

امانت   به  امروز در خود  به  تا  از گذشته  را  نهفته  بویی  و  با قدمتی که رنگ  دارد؛ فرهنگی که شاید  روز    داشتهنگه در فرهنگ  و هر  است 
ب آنجا  سیمردمان  رهسپار  را  تن،  کندمی اري  وشاید  ارزان  و کاالهاي  مایحتاج مصرفی  تمام  وجود  نبا  ... ها  عاملی  از  تنها  را  مردمان  که  شد 

مردم به دنبال .  کشاندو غرب تهران و یا حتی شهرها و کشورهاي دیگر به این منطقه تاریخی در جنوب تهران می،  شرق،  جنوب،  شمال
یبا  که به یاد تهرانی ز  کنندمیاست مسافت زیادي را طی  نها هدیه دادهیخی که معماري سبک جدید به آاز قلعه  فرار شدۀ خود و  هویت گم

  توان می  درنهایت.  که تنها یک بازمانده از خود بر جاي گذاشته است  دهندمی ساعتی را در مکانی سپري کنند که بوي خوب روزهایی را  
بوي  ،  ها  صداي ریتمیک چکش مسگرها و قلمزن.  هاستمکان   حتی در کالبد بیجان این،  حرکت  کنندهی تداع  هابدنه تلفیق نور با ریتم  گفت  

تهویه   هايدستگاهاستفاده از  .  هستند  برانگیزتحسینهمه و همه  ،  رنگارنگ   هايپارچهبازار با    آمیزيرنگو    هاعطاري و ادویه    غذاي طباخی
تبدیل   انگیزيخاطرهفاقد    هايمکانرا به    هاکان م  گونهاینکه    باشندمی  های این محیطحس  يهامحرکتنها    هاویترینو    موسیقی،  مطبوع

انسان  دهدمی کلی نشان    برداشت.  کرده است ارتباط درونی  از    باشدمیمحیطی    هايویژگی تصورات ذهنی و  ،  که حس مکان حاصل  که 
،  دهدمی را نشان    ( ...بو و ،  فرم،  عینی )حجم  هايزمینه یگر ریشه در  و از جهت د  ( ...،  فرهنگ،  سنت ،  خاطره)  ذهنیریشه در تجربه    جهتیک

فضا با تراکم و ازدحام زیاد خود تبدیل    این  واحساسات انسان و الگوهاي رفتاري او در محیط است    از  اي پیچیدهحس مکان در بازار مفهوم  
 .  خود معناي حس مکان استکه  شودمیحسی و رفتاري براي افراد حاضر در فضا  هايویژگی به مکانی با  
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Abstract 

Problem statement: Bazaars are considered one of the most important spaces that can be a 

source of emotional arousal by stimulating the audience's senses and can be effective in the 

formation of the sense of belonging to a place as the identity center of the cities. In this 

regard, the historical Bazaar of Tehran with its unique features has great importance. It has 

long been a dynamic and lively center with spatial qualities and has almost met the needs and 

different senses of people. 

Aims: This article aims to identify the features that examine the existence of identity and 

sense of place in the Tehran Bazaar. 

Methods: This article analyzes the initial passive observations through behavioral mapping in 

the first step. The second step measures the dependence of variables through interviewing on 

a 7-point Likert scale. 

Results: The visual landscape played the greatest role in the perception of the environment 

and along with the tactility landscape, it is almost constant during the day. On the other hand, 

acoustic and chemical landscapes are two effective stimuli in the sensory richness of the 

environment that have more changes during the day than other environmental stimuli. Also, 

the existence of historical buildings, despite the interest of individuals, does not per se 

strengthen the sense of place and paying attention to the components of spatial identity and 

the impact of each sense of place in the bazaar improves market quality and leads to 

continuity of life and permanence of this valuable architectural heritage. 
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