
 321-340، ص 1395 ،پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
دار هستیِ خود را در هستند که حوادث و رویدادهای معنیهای معناداری کانونها اهداف یا مکان

هایی است که در اثر تعامالت های بصری، دارای ویژگیمکان عالوه بر خصلت .کنیمها تجربه میآن

در پی یافتن عوامل با تأکید بر روانشناسی محیط این مقاله  هاست.انسان و فعالیت متقابل و رفتار

برای این مقصود به ارائه مفاهیمی چون مکان، هویت و خاطره  معنا در مکان است و ۀورندآ بوجود

 مکان ازنظرحکما وفالسفه یونان دردوران کهن واز دیدگاه نظریه پردازان مکاناست و شدهپرداخته 

و روش  از طریق پرسشنامه وآنچه شودمی بررسی دردوران معاصر روانشناسی محیط(-)پدیدارشناس

به  فرهنگی ما( موجودیت) مکانی از تاریخ و  در بازارکرمانشاهحاصل شده، شناسیوانشناسی بومر

 ،مکان، ماهیتی است پویابازار در مقام  - و نتایج زیر حاصل شد:عنوان مورد پژوهی کاربست یافته 

مکان  بازار در مقام -و زنده زیرا بعنوان یک هویت مکنون در ماتقدم خویش شکل گرفته است. عمیق

در  مکانبازار در مقام  -.حاصل ارتباط درونی انسان،تصورات ذهنی او و ویژگی های محیطی است

و عوامل ذهنی مانند هویت، شکل و معنا می  تجربه های ذهنی همچون خاطره ، تاریخ، اجتماع

 ۀدر نتیجمکان به عنوان قرارگاه مستقیم با جهان و محل زندگی است و بازار در مقام  -پذیرد.

 به مقام مکان ارتقا می یابدها، تجارب و خاطره هاست که فعالیت

 

 بازارکرمانشاه ،خاطره حس مکان، مکان،، پدیدارشناسی :يديکل گاناژ
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 مقدمه

شدن مکان شهری  معنادار  ضای  شود و نهایتا تحوالت فرهنگی ، اجتماعی و رفتاری متنجه از معماری هر ف سط معماری القا می  تو

، جامعه موجودیتی ستتتاده و منظم باورگروهی بر این باورند که از طریق تفکر محض و استتتتدالل می توان به طراحی پرداخت. در این  استتتت.

شناخته می شود، دارای معماری مبتنی بر خلوص هندسی و تجریدی است.  این طراحان حتی اگر با توجه به مسائل اجتماعی ، دغدغۀ ارتقای 

به گونه ای استتت که خود در ذهن دارند و نه آنچه واقعام موجود  "زندگی مردم"و  "مردم"داشتتته باشتتند، مالا آنان از  کیفیت زندگی مردم را

فتاری استتت. در مقابل این گروه، عده ای دیگر طراحی را امری مورد استتتفاده، تجربه و ارزیابی مردم می دانند. از این رو، میان طراحی و علوم ر

ستفاده کنندۀ واقعی اولویت قائلند و گوناگون نظیر روانش ناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و ... ارتباط تنگاتنگی می بینند. این عده، برای ا

 .]3 [رویکرد آن ها به طراحی مبتنی بر ادراا و رفتار انسان در محیط است. تحقیق حاضر رویکرد اخیر را مبنای کار خود قرار داده است 

موجودی است عدد، اندازه یا ابعاد نیست بلکه  یاد می شود که در واقع بر این اساس، انسان صرفامپدیدارشناسی م از رویکرد دوم با نا

نوان که بدلیل نیاز روحی به تبادل با دیگران و محیط می پردازد چرا که او به این کار نیاز دارد. از طرف دیگر معتقد استتتت که مکان ها، به ع

ستری برای تعامالت اجتم ساس این رویکرد، طراحی یک  ب ستند. بر ا شکل گیری ه اعی یکباره به وجود نیامده اند، بلکه در طول زمان در حال 

شهری پویایی خود را از  ضای  ضای طراحی در حد یک  فرآورده همواره این خطر را به همراه دارد که ف ست و نه یک فرآورده. تنزل ف فرآیند ا

  .]4 [ ل شودکالبدی منجمد تبدی دست دهد و به 

 پدیدارشناسیپردازد. لذا تأکید بوده و به تجربه، آزمایش تعامالت و محیط و رفتار انسانی می پدیدارشناسیروانشناسی محیط مکمل 

ست  شرایط مختلف محیطی ا سب می.]26 [، بر تأثیر گذاری رفتار از عوامل و  ست، اطالعاتی که از محیط ک مکان مفهومی پیچیده و مرکب ا

انگیزد. انسان نیاز دارد هایی دارد که نیازها را بر میکند و پیامهای ذهنی ایجاد میهایی دارد که واکنشنمادین و معنا بخش است. ویژگی شود،

  .]23 [مکان، مبنای درا شرایط جدید است محیط را به عنوان الگویی از روابط با معنا تجربه کند. تجربیات گذشته در

ی ، یکی از اولین نتایج مترتب بر تماس انسان با محیط است. این ادراا سبب میگردد تا انسان مراتب مختلف معنای ظاهری و باطن

ارتباط اعم از این همانی، احساس سرور و شادی ، احساس تعلق، احساس توطن، احساس زیبائی، احساس ترس ، احساس غم و اندوه، احساس 

سات و ارتباطا سا سیاری دیگر از اح صول و ارزش  ت روانی را با محیط برقرار کندغرور و ب ست که ا سات، ثمره رابطه ای سا که هرکدام از این اح

شند، برقرار  سازنده محیط می با شهای منبعث از جهان بینی  سان با ارزش های نهفته یا متجلی در محیط که در واقع همان ارز های فرهنکی ان

  .]19 [می نماید 

در واقع در این عمل تجارب جستتمی، مفاهیم و تصتتورات نقش  ؛ که ادراا ما از محیط چیستتتباید نشتتان دهیم در این پژوهش 

رمزهایی است که مردم بر اساس  دهد که محیط عالوه بر عناصر کالبدی شامل پیام ها، معانی وهای انجام شده نشان میپژوهش ای دارند.عمده

که پس از  معنایی پردازند. این حس کلیکند و در مورد آن به قضتتاوت میی و درا میها ودیگر عوامل آن را رمزگشتتایها، توقعات، انگیزهنقش

سبت به محیط خاص در فرد به وجود می ضاوت ن ست نامیده می  آید، حس مکانادراا و ق شود که عامل مهمی در هماهنگی فرد و محیط ا

ستفاده ضایت ا ضور در آن میکنندگان و درنهایت وباعث بهره برداری بهتر از محیط، ر ساس تعلق آنها با محیط و تداوم ح شود. حس مکان اح

 .]14 [ دهدهای فردی و جمعی است که توأم با مکان رخ میها و روایتای از حکایتمجموعه

 

 تحقيقفرضيه 

 ثیر گذار باشد.اتمتاخر  در فهم و ایجاد مکانهای معماری شاخصه های معنای مکانی را بیابد و  رویکرد پدیدارشناسانه میتواند 

 

 چارچوب نظري

بر مبنای این طرح  موارد یاد شده ضرورت دستیابی به بک چهارچوب نظری منسجم برای فهم مقوله پدیدارشناسی را ملزم می کند.

ت و نه طراحی یک  فرآیند اسنظری، پدیدارشناسی یکی زیرشاخه های روانشناسی محیط و از روش های موثر و مناسب جهت اثبات ای امر که 

شود. یک فرآورده شامل؛  مطرح می  سی محیط  شنا سی مفاهیم مورد توجه در علم روان ضمن برر ضر  ساس در مقاله حا رفتار، مکان، بر این ا
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استدالل این مقاله با مکان برآمدیم.  معنایفعالیت، خاطره مکانی ، در صدد معرفی بازار به عنوان مکانی به عنوان بستر مناسب شکل دهنده به 

ست که با بررسی پدیدارشناسانه د شاخصه بازار به عنوان مکانی که دارای ارتباط عمیقی با هویت ماست، ست دادن طرح نظری یاد شده این ا

این عده، برای استتتتفاده کنندۀ واقعی اولویت قائلند و رویکرد آن ها به طراحی هایی دارد که تکرار آنها میتواند راهگشتتتای طراحانی باشتتتد که 

 بر ادراا و رفتار انسان در محیط است. مبتنی 

سی، اجتماعی خود را به فرهنگی و اجتماعی باالیی دارند، می یهاشهرهایی که ارزش سیا سوابق تاریخی،  شینه و  توانند فرهنگ، پی

شمندی از تجارب و میرا سیار ارز شورهای کهن جهان، نمونۀ ب ست و نمایش بگذارند. در این میان ایران به عنوان یکی از ک شری ا ث فرهنگ ب

های ستتنتی نمودی از هنر اصتتیل ایرانی استتت. هنرهای استتالمی با فواصتتل زمانی و مکانی فراوان دارای روحی واحد و وحدتی ستتاخت بازار

ر هم قابل ها و حتی نحوۀ قرارگیری اجزا در کنابخش در معماری بناهای شتتهری، بازارها، کاروانستترها، ستتقاخانهناپذیرند. این روح وحدتجدایی

گاه تفکر معنوی افته و گسترۀ بازار تجلییمشاهده است. در واقع هنر معماری ایرانی به بهترین شکل در مکانی چون بازار عرصۀ تکامل و ظهور 

ست. جامعه ست یهاای که در عین تنوع آفریدهجامعه ا ستی خود د شته و او را یش به نوعی وحدت در ه سان را به تفکر وادا به هویت افته و ان

 .]10 [رساند  ایرانی می

ستندو می توانند به عنوان  ستی ه ست مردم و در نتیجه نگرش آنها به ه شیوه زی با توجه به اینکه بازارها بیاتگر و جلوه گاه باورها و 

شوند  صولی  .]17 [نمود هویتی یک تمدن ، یک جامعه و یک ملت ظاهر  سانه ا شنا سی پدیدار ست برر شته که این ارمغان روا سانه را دا شنا ان

پدیدارشناسی از ما می خواهد که بیاموزیم چگونه به جهان نگاه کنیم، زمانی که آن است،از اهمیت و جایگاه در خور توجهی برخوردار است زیرا 

سطه خود در می یابیم و همین نگرش را در مورد آگاهی و درا معنی جهان آن گونه که به وجود متبادر  شود، می طلبد. را در تجربه بالوا می 

، مطالعه پدیدار شناسانه منجر به تولید مشاهدات نظری یا تجربی/ عددی یا محاسبات نمی شود، بلکه ارائه دهندۀ گزارش هایی از فضای زیسته

 .]24 [ زمان، بدن و ارتباط بشری به شیوه ای که ما با آن زندگی می کنیم، می باشد

 

 وهشژروش پ
شیوهروش پژوهش این مقاله، تحل صورت کتابخانه یهایل محتوا بوده و  سشنامه یوجوای، جستگردآوری اطالعات به    میدانی و پر

باشتتد. نگارنده در این مقاله بر آن استتت تا در نهایت با استتتفاده از چهارچوب نظری مورد مطالعه، الگوی نظری مناستتبی را از طریق توزیع می

شنامه در بازار ارائه دهد تا  س ساس پر سانه و بدون پیش داوری، عوامل موثر در بازار بر ا شنا شهری قدرتمند روش پدیدار ضای  و بعنوان یک ف

  در مکان مورد بحث آشکار شود.ساز روابط بین مولفه های معنا

 

 تعریف مفاهيم 
صطالحی و قراردادی که در جوامع و زمانهای مختلف برای تمییز و  شهر بدون دخول در تعاریف و معیارهای عرفی و ا شناخت یک 

 رایج بوده و به استناد آنها مجتمع هایی که می توانند شهر نامیده شوند، مشخص می گردند.

 

 روانشناسی محيط

شرایط کالبدی  ست که بر روی تأثیر متقابل رفتار و عوامل و  سبتام پویایی ا شته های تخصصی ن ضایی بیش از –یکی از ر معماری و ف

 -ویزگی دلیل بر این نیستتت که از دیدگاه روانشتتناستتی محیط دیگر عوامل م ثر در رفتار مانند شتترایط اجتماعیها تأکید دارد. این دیگر جنبه

 اقتصادی و فرهنگی بی اهمیت محسوب می شوند بلکه فرض بر این است که بحث و بررسی دربارۀ تأثیر متقابل اینگونه ابعاد محیطی و رفتار در

توان گفت که روانشناسی شناسی مثل روانشناسی اجتماعی و بین فرهنگی قرار دارد. به طور کلی میحیطه رشته های تخصصی دیگر علم روان

سانی در کالبد معماری عالقه صی و جمعی مردم از مکانها و نوع رفتار بنیادین ان شخ ست. ارزش ها و نگرش های محیط به مطالعه تجربه  مند ا

هاستتتت که حاوی ها، باورها، عقاید و واقعیتای از شتتتناختدهد.نگرش مجموعهد توجه قرار میانستتتانی را در نظر گرفته و احتیاجات او را مور

ست. جیفورد ) شیابی مثبت و منفی ا سی متقابل بین فرد و محیط تعریف می1997ارز سی محیط را برر شنا کند به عقیدۀ وی در چنین ( روان

 .]16 [شود و تجارب وی به وسیله محیط دگرگون می کند و همزمان رفتارتأثیر متقابلی فرد محیط را دگرگون می
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شهری(  سی  شنا سی محیطی و علوم اجتماعی و روان شنا سازی) روان شهر سفه، منطق و حکمت( تأثیری فراگیر در  علوم بنیادی)فل

مبتنی  شناخت ر برگرفته از شهسالمت هر و گذر از تجرید به واقعیت است. از آنجا که  شهر ، ی داشته و دارند و چنین گذری در مراتب کالبد

شت، می سانی ا شناسی محیطیتوان گفت که مقولۀ بر جهان بینی ان سته از ارزش روان ست و حرکت، موضوعی کیفی و برخا سانی ا های واالی ان

مروز منتقل کرده است . کالبد شهر را شکل داده و به مثابه ماترکی به نسل افعالیت و رفتار است که  شهرپویایی و استمرار واقع در ذات مفهوم 

های اقلیمی و زیست بوم منطقه، نمایانگر بینی خاص، عالوه بر برخورداری از م لفهدر واقع سیمای کالبدی شهرهای اصیل هرسرزمینی با جهان

بستتته به یک یابد و شتتهر را متعلق و واهای مکنون در ذات اجتماع و فرهنگ آن ستترزمین استتت که در ستتیمای آن ستترزمین بازتاب میارزش

سرزمین میبینی و ویژگیسرزمین خاص با جهان شهروندان  موجودیتکند. در واقع، های اجتماعی یک  ساس  ستقیم با اح شهر ارتباط م هر

شخیص  سویی دیگر، فرآیند ت ستمرار حیات روانی خود دارد. از  سبت به ا ضایین سط  سالمت ف در واقع نوعی تعیین کیفیت و ارزش گذاری، تو

ست که بر اساس میزان احساس تعلق و وابستگی )حس مکان( ، خاطرۀ ذهنی از کمینه تا بیشینه در حال تغییر است. سطوح کمی و ساکنان ا

جزء عناصتر  اند و فعالیت و رفتارعضتتام مستتتقل و وابستتتهشتتوند که بکیفی و نهاییِ عناصتتر شتتکل دهندۀ مکان در چارچوب متغیرهایی واقع می

 .]5 [ آیندن به حساب میمستقل و قائم به ذات آ

 

 شهر
شهر غنی ترین مکانی است که در گستره اش می توان به نشانه ها ، و موجودیت هایی دست یافت که محتوای تجربه های انسانی را 

سانی ست ان شهر نهادی ا سان ها مکا -می نمایانند. به بیان دیگر  ست ان شود  نمدنی که در نقطه ای از محیط زی یه عامل ها و بر پایابی می 

 .]15 [پدیده های سرزمینی اش، در شرایط تعادل پویا و در طول زمان تحول می یابد. 

شهر وحدنی میان مفاهیم و رفتارهاست، شعر، غنی ترین مکانی است که در گستره اش می توان به نشانه ها و موجودیت های دست 

 .]7 [یافت که محتوای تجربه های انسان ها را می نمایانند

 

 ضاي شهريف

شند، یعنی جایی که  شهرها هستند که به  نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می با ضاهای باز و عمومی  شهری بخشی از ف ضاهای  ف

شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری صحنه ایست که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود. فضایی است که به همه مردم اجازه 

رسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند. در این فضا برخورد ها یا از پیش تدوین نیافته شده به وقوع می پیوندد و افراد می دهد که به آن دست

در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختالط می یابند. بنابراین شرط اساسی برای اینکه یک فضای عمومی، فضای شهری تلقی شود اینست که 

 .]3 [عی صورت گیرد در آن تعامل و تقابل اجتما

 

 فضا و مکان

 فضا

شغال شده و ای باز و قابل جهت یابی میدر حالی که فضا را گستره بینیم، مکان بخشی از فضاست که به وسیلۀ شخصی یا چیزی ا

ات بشری آمیخته اند و مکان، مفهومی بیش از یک خاستگاه یا موقعیتگاه دارد، مکان ها با معنی و احساس .]24 [دارای بارمعنایی و ارزشی است 

، اما فضا یک کند. به تعبیر دیگر، مکان ترکیبی است از خاطره، تجارب حسی  و روایت هاهمین مفهوم ، تفاوت میان فضا و مکان را مشخص می

ست که می صات رقومی ماننموقعیت جغرافیایی ا شخ شه در م .]18 [د طول و عرض جغرافیایی معرفی کردتوان آن را با م ضا ری وقعیت های ف

ست که سبب تغییر فضا به مکان می ست، ولی از دیدگاه رلف ، رویداد احساسی ا شود و واقعی دارد و به وسیلۀ ابزارهای ریاضی قابل توصیف ا

شان می ضا در ذهن، مکانی دارند که در مواجهه با مکان واقعی بیرونی حکم تداعی کنندهاین ن سات ما از ف سا ا بازی ها ردهد که ادراکات و اح

شود که تصویرهای ذهنی اولیه، خاطرات شوند. در واقع فضا، زمانی به عنوان مکان شناخته میکنند و سبب آشنایی و این همانی با مکان میمی

 .]25 [و تجربه های ما و به نوعی خود مارا تداعی کنند 
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 مکان
شتق از کون به معنای  ست، م سم ظرف ا صیغه ا ستی»، و بودن خود به معنای «جا»ی مطلق و به معنا« بودن»مکان،  و « وجود ه

شتن» ستی دا ست. همچنین، گذراندن عمر و « ه شدن»دهد. یکی دیگر از معانی بودن، نیز معنی می« زندگی کردن»ا « روی دادن»و « واقع 

ست  ستقیم با جهان و مح .]9 [ا ست ، بلکه اولین قرارگاه ارتباط م ست. به همین دلیل ل زندگی مکان یک مفهوم انتزاعی و ذهنی نی سان ا ان

ست،  کند.ی انستانی بوده و رابطه عاطفی عمیقی با انستان برقرار میهاهای کالبدی و تجربهسترشتار از معنا، واقعیت مکان محل وقوع رخدادها

 .]18 [ داشتن مکانی مشترا به معنای داشتن هویت مشترا است، یعنی متعلق به یک گروه بودن.

ست. همچنینی از دیدگاه مور شده ا شناخته  ست و عمومام دارای هویتِ  یس مرلوپونتی، مکان بیش از هرچیز زمینه ای از فعالیت ها

مکان دربرگیرندۀ روابط اجتماعی متنوع و تاریخ استتت. مکان در برگیرندۀ مفاهیمی مانند کاراکتر و ستتاختار فضتتایی استتت، که در مفهوم جامع 

 حال الزم است به توضیح مختصری در مورد فعالیت و رفتار بپردازیم. .]32 [ع استنیز قابل تجمی روانشناختی محیطی

 

 فعاليت 

شود و فعالیت ها بر اساس جبری یا گیرد فعالیت گفته میبه تمامی افعال انسانی که در راستای برآوردن یکی از نیازهای او انجام می

کنند یا بصورت فردی. در برداشت ها یا بصورت جمعی بروز میشوند. فعالیتقسیم میاختیاری بودن به سه گروه ضروری ، انتخابی و اجتماعی ت

سی ها باید به رواج، تواتر، طول مدت، زمان انجام و مکان وقوع آنفعالیت شود. عوامل م ثر بر رفتار عبارتند از توانایی های حرکتی و ح ها دقت 

 .]3 [یا مصنوع های دیگر، عوامل محیطی طبیعی انسان، وقوع فعالیت

 

 رفتار

ها ونیازهای فرد، قابلیت محیط، تصتتویرذهنی فرد از دنیای خارج رفتار نحوۀ انجام یک فعالیت استتت. رفتار انستتانی برآیندی از انگیزه

صویر برای وی دارد، می شی از ادراا او و معنایی که این ت سننا ست و پ ضور دیگران امکان پذیر ا شهری تنها در ح شد. رفتار  دیده بودن یا با

بینیم رفتارهای کنند. آنچه ما مینبودن آن در نظر عموم، ربطی به موجودیتش در فضای شهری ندارد. رفتارها  بصورت جمعی یا فردی بروز می

ی الگوهای رفتاری باشند. هر اجتماعها دسته بندی انتزاعی رفتارها هستند و آنچه عینیت دارد رفتارها میها، فعالیتانسانی هستند و نه فعالیت

سی خاص در فرد برانگیخت.  سا ضا، می توان اح ضی رفتارهای دیگر در ف ستن از بع خاص خود را دارد. به کمک رواج دادن برخی رفتارها یا کا

ضا را نمی شان میف سان ها و رفتارهای صرفام برای یک مقطع زمانی خاص طراحی کرد. ان ضاتوان  ضا را دگرگون نمایند لذا ف را نمی توان  توانند ف

 .]3 [ها در نظر آوردبدون آن

 

 خاطره مکانی
ها خاطره هایی در ذهن انستتان نقش یابد. بر استتاس فعالیتدهد معنا میهای انستتانی نیز که در آن رخ میمکان به ستتبب فعالیت

شند. با گذشت زمان و رجوع چند باره به مکان و رخ دادن اتمی ست فردی یا جمعی با فاقات مشترا در زمانی خاص در مکان بندد که ممکن ا

شکل می سوی امیلیا تایم، مطرح می"گیرد. حافظه و خاطره جمعی  شناس فران سط جامعه  شود. او این برای اولین بار مفهوم حافظه جمعی تو

ضیح میمفهوم را این ساس که در گونه تو ست و این اح فرد فرد جامعه یا اکثریت دهد که زندگی جمعی در طول تاریخ امتداد دارد و منقطع نی

آورد، شتتتود. چیزی که این احستتتاس تعلق و هویت به یک جامعه را درون فرد به وجود میقاطع  جامعه وجود دارد، حافظه جمعی نامیده می

د آنجاست حس شود که  وقتی فرارادی نیست بلکه بعد غیر ارادی نیز دارد. هویت اجتماعی و حافظه جمعی در جایی حفظ می پدیده ای کامالم

کند مکانی که در آن مستتتقر استتت با جاهای دیگر فرر دارد. در واقع همین خاطره ها و حافظه جمعی که برای فهم دقیق مکان )به دلیل می

 .]8 [ کند اش جستجو میو او هستی خود را در البالی گذشته دهدگذراندن اوقات در مکان( با تمام تضادهایش، حس هویت را به فرد می

صحبت می شهر  ست کنیم به چیزی رجوع میدر واقع وقتی از هویت  ست و ممکن ا شهر نهفته ا کنیم که در پس ظاهر و در بطن 

گذرد. چه هنجارها و رفتارهایی در شهر به وقوع مهم این است که در داخل شهر چه می هیچ گونه ارتباطی به شکل و ظاهر شهر نداشته باشد.

شهر هویت می شهر نگاه میمیپیوندد و به  سان و رخدادهای  شهرها به ان سبب برای یافتن هویت  صری که دهد. به همین  کنیم. یکی از عنا
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سان با آن تعریف می شد نمیان شهری فاقد حافظه تاریخی با ست. اگر  شهر نیز دارای حافظه ا ست.  ست. شود حافظه ا توان گفت دارای هویت ا

ای خاطره است. عالوه بر حافظه، شهر باید خاطره نیز داشته باشد. پس همانطور که انسان با خاطره حافظه تاریخی شهر یعنی این که شهر، دار

 .]6 [شود  شود شهر نیز با خاطره تعریف میتعریف می

 

 مکان هاي حافظه
ضا حرکت می ستر ف شهری  ومحله کنند،خاطره ها بر ب ضاهای  توان آنها را یشوند که مهایی میها در کلیت خود تبدیل به پهنهف

صحبت می نامید. 10"های حافظهمکان" شهر  صحبت میکنیم، از مکانبه زبان دیگر وقتی از تجربه جمعی  های ها خاطرهکنیم که در آنهایی 

شته ضخامت داده و شهری نقش دا شهر  شهری به  صور خیالی وجود دارند،این وقایع  ست. در حافظه جمعی ماده وجود ندارد، بلکه تنها  صور  ا

صحبت می خیالی که بتوانیم در ذهن تجسم کنیم. شهر  صور خیالی در آن بنابراین وقتی از  ست که  ضاهایی ا شهر مملو از ف کنیم، جای جای 

ست  .دبندنقش می شته ا ست بلکه  خاطره ابزارِ"کند: بنیامین خاطره را اینگونه تعریف می  .]27 [خاطره به حال آوردن گذ شته نی تفحص گذ

ست برای پیوند مجدد با محیط. خاطره تا عمیق ترین الیهصحنه ا صحنه ای ست برای به حال آمدن گذشته،  تجربه مکان  .]13 [ کاودها را میی

شود واین هم احساسی که در واقع حضور فیزیکی شخص در مکان و تجربه فردی و ذهنی است که انسان در آن با خیلی افراد هم احساس می

 .]14 [شود حس مکان نامیده میناخودآگاه آن است، 

 

 شهر و روانشناسی محيط
شهر هستی می آن ضاهایش ورویدادهای گذشتهبخشد، رابطهچه به این  ست که میان اندازه ف اش وجود دارد. رویدادهایی که هایی ا

شامل می ما فردی و جمعی درمکان رخ داده وخاطراتِ شهری با حس تعل شود.را  ضاهای  ست.  هویت ق ومفهوم خاطره در ف همراه و مترادف ا

شود مکان جایی است که ما ادراا کامل از هستی و بودن خود داشته باشیم. مکان زمانی مکان می .]18 [است  هویتشهر بی خاطره، شهر بی

تواند بر دارد. احساسات او می های مختلف تصاویر متفاوتی در ذهنگیرد. انسان از مکانهای دیگر وجود خود قرار میکه انسان در ارتباط با الیه

دهد. عالوه بر هاستتت که به مکان هویت میگزار باشتتند. همین خاطرات انستتانگیری خاطرات از مکان تأثیرروی ادراکات او از محیط و شتتکل

ساخته شده است که مکان بخشی از فضای طبیعی یا فضای  .]6 [ ساختار کالبدی مکان، خاطرات افراد در هویت بخشیدن به مکان م ثر است

 .]4 [به لحاظ مفهومی یا مادی دارای محدوده ای مشخص باشد، معموالم مکان تأویل و تفسیر معینی ندارد، مکان بدون مرز است و قابل اتساع 

طریق  زندگی نیاز دارند. این نیازها از ها به تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیطاز دیدگاه روانشناسی محیطی انسان

صمیمی و نوعی همذات پنداری صمیمی و همذات پنداری،روح  تعامل  ست، این تعامل  سکونت دارند قابل تحقق ا در مکان  با مکانی که در آن 

ع احساس تعلق و در واق یمکان ۀشود. خاطرکه باعث تبدیل شدن یک محیط به یک مکان می هایی وجود دارندکاتالیزور  . از نظر روانیمی دمد

س سان خود را جزیی از مکان میای به پیوند میان فرد با مکان منجر میاین حس به گونهمی دهد  تگی به مکاندلب مکان  پدیدۀ.داندشود که ان

از دیدگاه دانشمندان روانشناسی محیط، بخشی کامل و درست از وجود است. از این دیدگاه مکان چیزی بیش از یک محل انتزاعی است. مکان 

سایر جاها یک پدیدۀ کل شاره دارد، بلکه م ید کاراکتر اصلی یک جا، که موجب تمایز آن از  ست که نه تنها به یک مکان جغرافیایی ا ی و کیفی ا

گردد شود، نیز هست. در روانشناسی محیطیِ مرسوم، مکان برآیندی از نیروهای متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی تلقی میمی

براساس نظریات دانشمندانی مانند هوسرل، مرلوپونتی، نوربرگ شولتز و محققانی مانند آریل . گذارنداز زمان در آن تأثیر می که در لحظۀ خاصی

در زمینه روانشتتناستتی محیط آنچه میتواند به معماران کمک کند و معیار ستتنجش و تععین شتتاخصتته فضتتایی منجر شتتود رویکرد  و لویکا

 .]30 [ محیطی است. پدیدارشناسی در علم روانشناسی

نمی توان مکان ها را به عنوان کلیت هایی کیفی از یک طبیعت پیچیده به وسیلۀ ابزارهای تحلیلی/علمی توصیف نمود. به عنوان یک 

 -زیست»اصل، علم برای نیل به دانش عینی، امور داده شده را انتزاع می نماید. آن چه در این رهگذر از دست رفته است، جهان زندگی روزمره 

است که باید موجب نگرانی واقعی بشر به طور کلی و شهرسازان و معماران به طور خاص باشد. خوشبختانه روشی برای خروج از این بن « جهان

  .]29 [بست وجود دارد؛ روشی که تحت عنوان پدیدارشناسی شناخته شده است
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ه محدودستتت یا کاستتتی استتت، بلکه نظر بر این استتت که اگر در این مورد، این ادعا وجود ندارد که پدیدارشتتناستتی فاقد هرگون

 .]4 [پدیدارشناسی به خوبی مورد توجه قرار گیرد، به تدریج وضوح و روشنی آن به منصۀ ظهور خواهد رسید 

 

 رویکرد مقاله به مفهوم پدیدارشناسی
ضر،  صری نیستند، این ابعاد، بهدف مقاله حا ست که ب سی محیط به بررسی شناخت ابعادی دیگر از مکان ا شنا ا توجه به تعریف روان

مکان  معنایو تبلور آن در ، تجربه  خاطراتهویت،  اهیمی مانند:شتتناخت مف ارتباط رفتارهای متکی بر روان انستتان در محیط کالبدی استتت.

ست سان محیط، میا شنا شرایط و موقعیت واقعی قابل رؤیت نی. زیرا در دیدگاه روان شخص کرد. در این روش توان چیزهایی را که در ستند را م

شاهده نیز تأکید می شنامه ، به داده های مورد م س ستفاده از پر ستتحقیق عالوه بر ا سی  .گردد و محیط از اهمیت باالیی برخوردار ا شنا روان

 .]31 [شود محیطی باورهای رفتاری، شناختی و ارزشی ماست که در مکان منعکس می
سی محیطی بررسی در شنا سبب تمایز محل از مکانای غیر جسمانی از تاریخ محل و ویژگیهجنب روان ست که  های مشابه، یا هایی ا

ست. از دیدگاه نوربرگ صر بفرد محل ا شخصیت منح صیفی غیر محسوس از  ضاها دارد. تو سیشولتز،  -دیگر ف شنا ست در اثر  پدیدار ابعادی ا

 .]28 [ور، شهر، محله، و... باشد و مقیاس برای آن، متفاوت است. دهد. مکانِ ممکن است کشارتباط با محیط، فرد به محیط می

سم( سم( و اثباتی )پوزیتیوی سیونالی صالت خرد) را صر غالباَ تحت تأثیر نگرش های مبتنی بر ا شهری معا ضای  ست.   ف عینیت یافته ا

ن ابژه در مقابل سوژه و خرد در مقابل اسطوره، تحقیر تصور بشر به منزله فاعل شناسا )سوژه( جهان به منزله موضوع شناسایی )ابژه(، قرار داد

سرعت به منزله کلید وا صالت دادن به خرد، عملکرد گرایی افراطی، بزرگی و  ساده گرایی، ا ستاندارد گرایی،  شته، تنزل یافتن ارزش ها، ا ژه گذ

سازی مدرن نیز بر پایه  شهر ستند و  شده ه شین، همگی تبلور رویکرد های یاد  شهر ما صل آمده های  ست. آن چه حا سر بر آورده ا صول  این ا

ضاهایی که گرچه به مدد باالترین امکانات علمی و تکنولوژی موجودیت  ستند، ف ضاهای تهی ه شهر های غربی(، غیر مکان ها و ف )بخصوص در 

ست،  ضاهایی که برای عبور ا سیحایی اند که در آن ها روحی بدمد. ف سی م ست، نه حضر، و یافته، گویی هنوز در انتظار نف سفر ا نه مکث، برای 

ستری از نیازهای زمان  صنعتی و بر ب ص شهر پس از انقالب  شفتگی های  شنایی. نظمی نوین در پی بی نظمی ها و آ برای جدایی، نه الفت و آ

ست که اینک بیش از هر زمان دیگر موجد بیگانگی، ست؛ زیرا  خویش موجودیت یافته ا سان گشته ا شانی و تنهایی ان سام و پری سا سان ا هستی ان

ست و موجودیتش، موجودیتی در جهان و در هم تنیده با آن و تلقی فضا در قالب هندسه ای انتزاعی و تجریدی و نگاه به مکا ن ماهیتام فضایی ا

عی قرار دارد، با به عنوان مقوله ای کمی، قابل تعریف، قابل تحلیل و قالب پیش بینی که در چنبرۀ روابط مکانیکی، علی، جبری، حتمی و قط

را ماهیت انسان و هستی او در تعارض است. رویکرد علمی و اثباتی انسان را از تماس دست اول و ملموس اشیاء و واقعیت ها محروم نموده و او 

ی رسانه های در دنیای انتزاعی، غیر واقعی، و ساختگی به دام انداخته است. کودکان به جای لمس خاا و چوب و سنگ و گل، در دنیای مجاز

گوناگون غوطه می خورند و بزرگ ترها در ستتایه نظم خشتتک و بی روح زندگی ماشتتینی، دیگر مجالی برای نگاه کردن به آستتمان و افقی با 

صمیمانه مکان ها، محیط ه شفه  شخصی و غنی و مکا و  ارؤیاهای دور و دراز ندارند. فرمول ها، رابطه ها، الگوها و مدلها، جایگزین مواجهه های 

چشتتم اندازهای واقعی گشتتته و تجربه مدرن از فضتتا بصتتورت عنصتتری خالی، جایگزین ویژگی هایی چون تنوع، شتتگفتی، ابهام، ستترزندگی، 

ست که بحران بی مکانی و نبود معنی به منزله فرزندان  ست و چنین ا شده ا سکونت پذیری مکان  صورپذیری، خاطره انگیزی و در یک کالم  ت

ستی فرا می خوانند. نگرش های گوناگونی، به خلف جریان مدرن، ظاه سان ها را به تفکری جدید درباره خود، طبیعت و نظام ه شوند و ان ر می 

دو خصوص از نیمه دوم سده بیستم، با هدف اصالح، تکمیل یا تغییر بنیادی رویکرد اثباتی پا به عرصه وجود گذاشتند که می توان آن ها را در 

تأویلی، و روش شناسی انتقادی. هدف روش شناسی تفسیری ) بویژه در علوم انسانی و هنر(، بررسی  -شناسی تفسیریگروه کلی قرار داد: روش 

  .]26 [و تفحص نظام مندانۀ کنش معنادار انسانی از طریق مشاهده مستقیم رفتار انسانی در بستر طبیعی آن است. 

سبت به محیط و چگون سیری بر چگونگی نگرش مردم ن سازی، معرفت تف شهر ست. امروزه در حوزه معماری و  گی خلق معنا مبتنی ا

شحون از تحقیقات، تألیفات و گزارش هایی  صی، م ص شود و در ادبیات تخ ستفاده از رویکرد های مذکور، مالحظه می  تمایلی روز افزون برای ا

چارچوب نظری در ضر تالش شده است پدیدۀ مکان است که بر اساس رویکرهای تفسیری تتتت تأویلی و انتقادی نگاشته شده است. در پروژه حا

که  پدیدار شناسی و رویکرد تفسیری در ساماندهی بازار به عنوان مکان دارای گذشته و محتوا، مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد پدیدار شناسی

استون باشالر به حوزه های تخصصی شهرسازی ( و گ1889-1976) تین هیدگرراز اواخر دهۀ هفتاد سدۀ بیستم میالدی به بعد با ترجمۀ آثار ما
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و معماری راه یافته و مورد توجه بسیار بوده است، رویکردی توصیفی است و در گسترۀ تحقیق کیفی قرار دارد. بحران معنی در فضاهای شهری 

بزرگ ترین  پدیدار شناسی بوده است. و کاستی های رویکرد کمی در نیل به حس مکان و الفت با مکان از دالیل بازگشت به رویکرد کیفی و نیز

است که به معنی شناختی به دور از مفاهیم تجریدی و انتزاعی و روبه رو شدن با واقعیت پدیده « بازگشت به ماهیت اشیاء»هدف پدیدارشناسی 

ازۀ نهضت پدیدارشناسی، اظهار هربرت اسپیلبرگ، فیلسوف، مورخ و پدیدارشناس بلند آو». ها با صادقانه ترین و خالص ترین صورت ممکن است

سنت  سب از این  صویری منا شن و ت سی وجود دارد. موقعیتی که ارائه تعریفی رو شنا سبک های پدیدار سان،  شنا می دارد که به تعداد پدیدار

 .]4 [« فکری را دشوار می کند

 

 تعریف مفهومی پدیدارشناسی

نیز « پدیدارشناسی» به معنای نمایش دادن و نشان دادن است و آن را  که گرفته شده است  "فِینیم " از ریشۀ یونانی پدیدارشناسی

ست. ترجمه کرده اند شته ا شگرفی دا سفی تأثیرات  سیار زیادی بررخوردار بوده و در تفکر فل ستم از اهمیت ب سفه قرن بی سی در فل شنا . پدیدار 

پدیدار شناسی، فلسفه تحقیق   ن نمایندۀ آن ادموند هوسرل است.اگرچه این نحله نمایندگان متعددی دارد، بی تردید م سس حقیقی و بزرگتری

در مورد چیزهایی است که گردآوری همزمان آن ها در جهان برای ما مشکل است، روشی است انتزاعی از مشاهده جهان. مفاهیم بدست آمده، 

س شناخت  ستند که مارا به دانش  سی، و رویکرد تحلیلی ه ساند. پدیدار چکیده ای از روش های علمی،هند سیمان می ر اختار جهان مملو از 

سان و  سی امکان پل زدن بین ان شنا شن کنیم. در واقع پدیدار  ستی و ماهیت وجود خود را با معماری رو سی به ما اجازه می دهد تا ما ه شنا

 .]24 [ جهان هستی را از طریق معماری فراهم می کند

ست، بی شک این  ستمعماری همواره هنر مکان بوده ا شناسی، چونان علم/دانش هستی، دسترسی حقیقتی انکار ناشدنی ا . پدیده 

 .]25 [ مارا به خودِ امرِاصیل تضمین میکند؛ بدین ترتیب پدیرارشناسی بنیانهای تاریخ هنر مکان را استوار می سازد.

این جوهره میشود. لذا  مسئله اصلی  معماری جوهره ذاتی ویژه ای دارد، پدیدارشناسی مطالعه همه مسائلی است که منجر به یافتن

 .]1 [ پدیدارشناسان، ازمیان برداشتن یا کنار گذاشتن پیش داوری هاست

پدیدارشناسی از ما می خواهد که بیاموزیم چگونه به جهان نگاه کنیم، زمانی که آن را در تجربه بالواسطه خود در می یابیم و همین 

ن آن گونه که به وجود متبادر می شود، می طلبد. مطالعه پدیدار شناسانه منجر به تولید مشاهدات نگرش را در مورد آ گاهی و درا معنی جها

شیوه ای که ما ب سبات نمی شود، بلکه ارائه دهندۀ گزارش هایی از فضای زیسته، زمان، بدن و ارتباط بشری به  ا نظری یا تجربی/ عددی یا محا

 .]24 [ آن زندگی می کنیم، می باشد

 

 پدیدارشناسیانواع 

 پدیدار شناسی استعالیی

ساب   سۀ محض، ح ست مانند هند ست، نه پدیده های منفرد؛ نظیر علومی ا ستعالیی مختص پدیده های محض ا سی ا شنا پدیدار 

 .]4 [محض، و صرفنظر از مالحظات روانشناسی و تاریخی است و قلمرو آن محدود است

 

 پدیدار شناسی اگزیستانسيال و هرمنوتيک
صیفی خود قرار برای   شری را پایۀ تعمیم تو ست؛ زیرا قلمرو تجارب و حوادث واقعی ب سب تر ا سی حس مکان و پدیدۀ مکان منا برر

ر می دهد و به بهترین نحو در افکار و عقاید مارتین هایدگر تجلی یافته استتت. علم هرمنوتیک از نظر هایدگر عبارتستتت از نظریه ای بنیادی د

یدن فهم در وجود انسان. تحلیل او علم هرمنوتیک را با هستی شناسی اگزیستانسیال و با پدیدارشناسی جوش خصوص چگونگی به ظهور رس

سی  شنا شیا فراهم می آید. از دید او پدیدار شدن ا شکار  سی را فرآیندی می داند که به موجب آن، امکان ظهور و آ شنا می دهد. هایدگر پدیدار

ر می سازد چیزهایی را که در واقع در جلو چشمانمان قرا دارند و در عین حال به طریقی برای ما مبهم روشی است برای اندیشیدن که ما را قاد

، تغییر هستند، ببینیم. چیزهایی که بر طبق عادت با آن ها مواجهیم و اغلب مورد غفلت ما هستند یا در تیرگی اسرار انواع انتزاع ها و تجرید ها

جهان معطوف  -در -نه انسان به طور تجریدی مورد بررسی قرار می گیرد، نه جهان، بلکه توجه اصلی به انسانشکل داده اند. در پدیدارشناسی، 

http://www.rassjournal.ir/


 321-340، ص 1395 ،پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
جهان شاخصۀ اصلی هستی بشر و م ید این واقعیت  -در -جهان، پدیده ای است برای هایدگر بسیار مهم است. از نظر او بودن -در -است. بودن

 .]29 [است که هر آن چه هست، محیطی دارد 

ما در زندگی عادی هرچیزی را مفهوم ستتازی می کنیم، در حالی که دیگر مفاهیم قبلی خود را نیز به کار می گیریم تا هر چیزی را 

به چیزی غیر از آن چه واقعام هست تبدیل کنیم. پدیدار شناسی می کوشد تا واقعیت را دوباره کشف کند. هدف پدیدارشناسی کمک به فهم و 

نبه های عادی و مألوف محیط مصنوع است؛ جنبه هایی که ماتصورات پیشاتئوریک خود را از آن استنباط و استخراج می کنیم، دریافت بهتر ج

 .]4 [جنبه هایی چون حس مکان، دلبستگی مکانی و... 

 

 ن از دیدگاه پدیدار شناسی هایدگرمفهوم مکا

این که واژۀ ما برای مکان، بر چه امری داللت » بارۀ فضا می گوید: در« ساختن، باشیدن )سکنا گزینی(، اندیشدن»هایدگر در مقالۀ 

دیده می شتتود؛ یعنی محلی که برای منزل کردن اختصتتاص یافته استتت. هرمکان، چیزی استتت که به آن  "روم"دارد، در معنای قدیمش یعنی 

ن در گوهر خود، چیزی است که برایش جایی باز شده جایی داده شده باشد، به چیزی اختصاص یافته باشد، یعنی درون حد و مرزی باشد. مکا

 است، امری است که در محدوده اش رها شده است؛ و همواره به اعتبار یک مکان، پیوند داده شده و گرد هم آمده است. مکان ها به واسطۀ این

«  از راه مکان ها با فضاها، ذاتی باشندگی اوست واقعیت گشوده می شوند که به مکانِ باشندگی آدمی تبدیل می شوند. رابطۀ آدمی با مکان ها و

] 27[. 

 از دیدگاه پدیدارشناسی یمکاندلبستگی 

سانه    شنا سطه ی درا نمادها و فعالیت های روزمره وابستگی به از دیدگاه پدیدار  ست. امکان به معنای مرتبط شدن با مکان به وا

و مکانی  دراارزش های فردی و جمعی بر چگونگی  گذر زمان عمق و گسترش یابد.این حس می توان در مکان زندگی فرد به وجود آمده و با 

توجه به  نیز بر ارزش ها، نگرش ها و به ویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تأثیر می گذارد و افراد معموال در فعالیت های اجتماعی و با

س سیرهای ام شان درچگونگی ح شرکت می کنند. در تف شان  ستگی به مکانروزی، مکان ست که افراد در دوره زمانی خاص می  دلب چیزی ا

 آفرینند و نتیجه رسوم و اتفاقات تکراری است و حال و هوای محیط را توصیف می کند. بعضی از مکان ها آن چنان احساسی از جاذبه دارند که

شاداب و عالقه م سرزنده،  شدنی القا کرده و او را  صف ن ساس و شت به آن مکان می کند که حس مکان نامیده می به فرد نوعی اح ند به بازگ

 شود. سطح اول حس مکان،آشنایی با مکان است که شامل، بودن در یک مکان است. سطوح مختلف آشنایی با مکان عبارتند از:

 آشنایی بسیار عمیق با مکان: زمانی است که شخص خود در مکان حضور دارد. -

 ناخودآگاه مکان است و بیشتر جمعی و فرهنگی است.آشنایی معمولی با مکان: تجربه  -

 آشنایی سطحی با مکان: تجربه شخص حساس ولی ناآشنا با مکان است. -

از نظر سیمون مکان نه تنها به یک مکان جغرافیایی اشاره دارد بلکه نشان  »مکان نیز از مهم ترین عوامل حس مکان است، تشخصی

 .]14 [«ب تمایز آن از سایر جاها می شود دهنده شخصیت اصلی یک سایت است که موج

شهر  ساختمان ها شند. معماری پیش از آن در  شته با صرفام وظیفۀ انتقال پیام را بر عهده دا ستند که  شانه های زبانی نی ، نظامی از ن

شک تجربه سان ها، بدون  ضایی برای بودن و ماندن فراهم آورد. همۀ ان شد باید ف شته با ضاهای پیرامون خود  که حرفی برای گفتن دا ای از ف

شود و بخش های مهمی از خود را از دست ندهد. ادراا معنا، و عدم  دارند، تجربه ای که در کلیت خود، مشکل بتوان در قالب کلمات توصیف 

 .]2 [ادراا معنا، هر دو بخشی از تجربه اند 

بودن بناها و مکان ها کافی نیست، بلکه الزم است شکست رویکرد عملکرد گرایی در طی سدۀ گذشته نشان داد که صرف عملکردی 

 مکان ها و فضاهای شهری واجد معنا نیز باشند؛ یعنی تجلی بخش ارزش های واالی انسانی بوده و به ایده هایی عینیت بخشیده که برای انسان

شند. معنی مکان، به خصوص در هنگام مسافرت ها معنایی دارند؛ ایده هایی که ممکن است اجتماعی، ایدئولوژیکی، علمی، فلسفی یا مذهبی با

ست؛ زیرا هیچ نوع  سافر تازه وارد خنثی ا شد. برای یک م ضور خود را به رخ می ک شور بیگانه، بیش از هر زمان دیگری عدم ح شهر یا ک به یک 

شود که واجد ارزش های  صرفام زمانی به مکان معنادار تبدیل می  ضا  ست. ف ضا همراه نی سانی گردد، یعنی هویت و معنای سابقۀ ذهنی به ف ان
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ی خویش را باز بیابد. امروزه حس خنثی بودن فضا را حتی می توان در شهر و کشور خویش تجربه نمود. پژمردگی و بیگانگی انسان ها در نهادها

 .]25 [ عمومیِ کامالم برنامه ریزی شدۀ عملکرد گرا، م ید آن است که این فضاها به مکان ارتقا نیافتند

 

 نواع رویکردها و مراحل تحقيق پدیدارشناسانها
اگر اولین فرض اساسی پدیدارشناسانه، ارتباط و تعامل تنگاتنگ  بین فرد و جهان باشد، دومین فرض به ویژگی ای مربوط می شود 

ستگی م« تجربه گرایی بنیادین» که می توان آن را    صی که از  طریق آن می توان ارتیاط و پیو ردم با محیط را مطالعه کرد.در نامید؛ روش خا

شد و اجازه دهد که پدیده خودش را در کلیت و پیچیدگی اش  ست با صادر و رورا سی  شد در مقابل پدیدۀ مورد برر این روش محقق می کو

ست. ا ضروری ا صی محقق در طی مطالعه  شخ ست اول با پدیدۀ موردنظر مبتنی بوده و تجربۀ  سی بر تماس د سبک برر شان دهد. این  ین ن

ین رویکرد را  می توان تجربه گرا نامید؛ اگرچه دانشتتمندان اثبات گرا که متکی به اطالعات و داده های قابل محاستتبه و اندازه گیری هستتتند ا

 .]3 [اصطالح را به صورت های مختلفی به کار برده اند. 

در صتتورت پذیرش تجربه گرا بودن روش پدیدارشتتناستتی، باید آن را روشتتی بنیاد ستتتیز و رادیکال نامید؛ زیرا در این روش، فهم و 

سازه های دست دوم رایج اثبات گراها که به  شود، نه از  سیت شخص پژوهشگر و آگاخی او حاصل می  شناخت پدیده به طور مستقیم از حسا

ست. از ویژگی تئوری و مفاهیم از قبل تعی سبات آماری و مانند آن متکی ا شخص، اندازه ها و محا ضیات، رویه های متدولوژیک م شده، فر ین 

 های پدیدارشاسانه می توان ویژگی های زیر را برشمرد:

در تجربه ، مطالعه باید در برگیرندۀ ارتباط مستقیم محقق با پدیده ها باشد. امکانات متدولوژیک برای این کار شامل مشارکت محقق  -

 مصاحبه با شخص یا افراد واجد تجربۀ مورد نظر یا مشاهدۀ دقیق و توصیف موقعیت مرتبط با تجربه است.

پدیدار شتناس باید بپذیرد که پدیده را نمی شتناستد ولی می خواهد آن را بشتناستد. روش ایدئال آن استت که وی به عنوان فردی  -

تعریف شده است. در واقع، پدیدارشناس فرض « علم سرچشمه ها» ار شناسی اغلب مبتدی به پدیدۀ مورد بررسی نزدیک شود. پدید

را بر این می گذارد که  نمی داند چه چیز را نمی داند و فرآیند تحقیق را بر گستتتره ای از جستتت و جو و اکتشتتاف قرار می دهد؛ 

ررستتی انتخاب کند. ممکن استتت رویه هایی که برای بنابراین همواره باید روش خود را به تبعیت از ماهیت و اقتضتتای پدیدۀ مورد ب

سر در آوردن و رمز  صلی برای  شد. در این حالت ، عامل ا سب با سئله ای دیگر نامنا ست ، در مورد م سب ا سئله منا سی یک م برر

 گشایی پدیده، خود پدیدارشناس است که باید به طور مستقیم و منعطف با آن مواجه شود. 

صی را در از آن جا که خود محقق ک - شود، باید روش های خا سوب می  سانه مح شنا ست قلب روش پدیدار سانی تحقیق ا ه ابزار ان

سانه، آن  شنا شد؛ بنابراین، بهترین روش های پدیدار  صویر می ک سانی را به ت سادگی تجربۀ ان تحقیق خود بکار گیرد که به راحتی و 

 ی، و به صورت چند بعدی شکفته گردد.هایی هستند که امکان می دهند تجربۀ انسانی به شیوه ای غن

پژوهش  ؛به طور کلی تحقیق پدیدارشناسانه را می توان دست کم با سه رویکرد متمایز انجام داد: پژوهش پدیدار شناسانه اول شخص -

 .]4 [پدیدارشناسانۀ اگزیستانسیال؛ پژوهش پدیدار شناسانۀ هرمنوتیک 

 

 پژوهش پدیدارشناسانۀ اول شخص

سی پدید سی ویژگی های خاص آن پدیده و کیفیت در برر شخص، محقق تجربۀ اول خودش را دربارۀ پدیده، پایۀ برر سانۀ اول  شنا ار

، های آن قرار می دهد؛ برای مثال، دیوید سیمون برای شناخت کاراکتر مکانی که موضوع نقاشی یکی از نقاشان چشم انداز در قرن نوزدهم بوده

زدن در آن مکان ، نگاه کردن، نوشتن، اسکیس کشیدن و نظایر آن، تالش کرد کیفیات انسانی، محیطی و شخصاَ به محل رفت و از طریق قدم 

معمارانه ای که آن مکان را به مکانی خاص تبدیل کرده ، بشتتناستتد. در رویکرد اول شتتخص، از آن جا که شتتناخت پدیده، منوط به شتتخص 

ست، محقق باید روش هایی را بیاید که بتوان شگر ا سمت پدیدار پژوه سی کند. این نیاز مارا به  ستۀ دیگران را نیز برر د از طریق آن ها جهان زی

 .]25 [شناسی اگزیستانسیال هدایت می کند

 

 پژوهش پدیدارشناسانۀ اگزیستانسيال 3-8-18-2

http://www.rassjournal.ir/


 321-340، ص 1395 ،پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
ست که در  سیال، تجربۀ ویژه افراد و گروه هایی ا ستان سانۀ اگزی شنا ساس تعمیم در تحقیق پدیدار  گیر موقعیت های واقعی پایه و ا

 هستند. رویکرد پدیدارشناسی اگزیستانسیال مستلزم طی چهار مرحله است: 

 الف( شناسایی پدیده ای که پدیدار شناس به آن عالقه مند است؛ -

 ب( تهیۀ گزارشهای توصیفی از پاسخگویانی که پدیدۀ مورد نظر را تجربه کرده اند؛  -

 نظور شناسایی اشتراکات و الگو های اصلی و مهم؛ج( مطالعه دقیق گزارش پاسخگویان به م -

 د( ارائه نتایج، به پاسخگویان و نیز به همکاران تحقیق در قالب جلسۀ پرسش و پاسخ. -

ولی در عمل، هیچ رویۀ گام به گامی برای تحقیق پدیدارشناسانۀ اگزیستانسیال در ورای مراحلی که ذکر گردید وجود ندارد. در واقع، 

 .]4 [انتخاب تکنیک ها و ابزارها و توصیف های الزم، سبک شخصی محقق و ماهیت ویژۀ پدیدۀ مورد بررسی است عامل اصلی در 

شترا زندگی می کنند، تجربۀ خود را با  سیال، افرادی که در اجتماعی با فرهنگ و زبان م ستان سی اگزی شنا بر طبق رویکرد پدیدار

همان گونه که استنباط می شود، روش نمونه گیری در رویکرد پدیدار شناسی با روش نمونه  روشی مشابه )مشترا( و سازگار، تعریف می کنند.

گیری در علوم و روش های اثباتی متفاوت استتت. در رویکرد اثباتی، نمونه های تصتتادفی از میان افراد مورد مطالعه که نمایندۀ جامعۀ اصتتلی 

آمده را به کل جامعه تعمیم داد؛ در حالی که در رویکرد پدیدارشناسانه، نمونه های هستند به نحوی انتخاب می شوند که بتوان نتایج به دست 

مورد بررستتی با توجه به دارا بودن شتترایط مناستتب تر یا موقعیت خاص آن ها در رابطه با پدیدۀ مورد نظر انتخاب می شتتوند. در این روش، 

 .]26 [تر بتوانند تجارب خود را بیان کنند، از بقیه مناسب تر هستند پاسخگویانی که از نظر محقق ژرف بین تر از دیگران باشند و به

 

 پژوهش پدیدارشناسانۀ هرمنوتيک: 3-8-18-3
هرمنوتیک تئوری و عمل تفسیر است. نکتۀ مهم در دیدگاه هرمنوتیک این است که به وجو آورندۀ متن، معموالَ برای توضیح در بارۀ 

ضور ندارد؛ از این رو محقق سیر و  اثر خود ح شف کند. از آن جا که تف باید روش هایی را بیابد تا بتواند معانی مندرج در متن مورد مطالعه را ک

تأویل هرگز کامل نیستتت، در بستتیاری موارد، محقق پدیدار شتتناس از رویکرد های اول شتتخص، اگزیستتتانستتیال و هرمنوتیک به طور ترکیبی 

استعارۀ مناسبی باشد؛ مسیری که نمی توان آن را با « سفر کردن در طول یک مسیر»اسانه به استفاده می کند. شاید تشبیه مطالعۀ پدیدارشن

 .]30 [سرعت یا به طور عجوالنه طی نمود

 

 

 

 نه ترکيبیدارشناسایپد قيو مالک اعتبار تحق ميتعم تيقابل
شد.  ستفاده خواهد  سم و هرمنوتیک ا سیالی ستان ضر ازروش اگزی شمندان و محققان  ینگران نیمهم تر دیشا در مقاله حا و انتقاد دان

 یها فیقابل اعتماد بودن توص اریمدرا و مع نکهیا گریباشد؛ به عبارت د یدارشناسیاعتماد و اعتبار روش پد تیاثبات گرا موضوع قابل یاجتماع

انجام شده است.  لیو تأو ریبودن تفسمناسب  یمعنا هب زیاز هر چ شیاعتماد ب تیموضوع قابل یدارشناسیپد دگاهیاز د ست؟یچ دارشناسانهیپد

سب ب نیدغدغه ا نجایدر ا ست که چگونه تنا س ۀمقول یتجربه و زبان برقرار کرد؟ در ورا نیا س ۀتجرب لیو تأو ریتف  یتناقض بالقوه ا ،یمورد برر

ارائه دهند و به  یضوع مورد بررساز مو یمتعدد یها لیوضوع کار کنند، ممکن است تأو کی یرو دارشناسیاگر چند پد نکهیوجود دارد و آن ا

ست ب یکامال متفاوت یمعان صابندید شمندانِ عر سیپد ۀ. دان شنا س یدار س لیتأو یبا برر سانیکه پد یریها و تفا شنا ضوع  کیمختلف از  دار مو

شتند، به ا  یبررس نیشود. ا یم آن ها مالحظه ۀمشترا در هم یمضمون ۀهست کیها،  لیکه؛ با وجود تفاوت در تأو افتندیدست  جهینت نیدا

تفاوت ها  نیها وجود داشت، اما ا ریتفس نیب ییتفاوت ها گر،یاز توازن اند؛ به عبارت د یدرجه ا یدارا دارشناسانهیپد ریآن است که تفاس دیم 

سیشکست پد یبه معنا شنا ست که تف یوجود تیواقع نیا انگریبلکه ب ست،یروش و متد ن کی ۀبه منزل یدار شر ریسا سبهموار یب ست.  یه ن ا

سانه،یپد دگاهیاعتماداز د تیآن که، قابل جهینت شنا سیمق یموازنه ها یبرخ یبه معنا دار ش یا سنج ستانداردها و مق یو  ساس ا از  یها اسیبر ا

فاهم ت» آن را  توان یآن چه م قیبلکه فقط از طر ست؛ین یمورد بررس ۀمحاسبات مستقل از تجرب یسر کیشده و به دست آمده از  فیقبل تعر

س د،ینام«  یاالذهان نیو اثبات ب ست. به عبارت د یقابل برر ستق ۀو تجرب یتوانند در زندگ یم گریافراد د ایآ گر،یا شان به طور م  ریغ ای میخود
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انجام  ریسو تف قیتحق باراعت یبررس یبرا دارشناسانیمنظور پد نیبه ا ابند؟یبرده است، ب یدر کار خود به آن پ دارشناسیآن چه را پد م،یمستق

 .. دقت و ظرافت4 ،یگی. غنا و پرما3و صحت،  ی. درست2و وضوح،  ی. روشن1شده چهار شاخص را ارائه نموده اند؛  

شن - ضوح، ک یمنظور از رو ص یتیفیو و ست که به موجب آن خوانندگان گزارش بتوانند تو شده را واقع فیا صادقانه  یارائه  و 

 حس کنند؛

 -ستیرا در ز یمورد بررس ۀدیکه خوانندگان گزارش بتوانند پد یباور داشتن است، به طور تیبلقا یو صحت، به معنا یدرست -

 ند؛یشده را مجسم نما ریتفس تیموقع م،یمستق ریو غ یابتیبطور ن ای ابندیب شیجهان خو

 – یعاطف ۀواند از جنبگزارش بت ۀکه خوانند یاست. به طور فیتوص تیفیشناسانه و ک بایعمق ز ۀنشان دهند ،یگیغنا و پرما  -

  انجام شده ارتباط برقرار کند؛ لیبا تأو -یعقالن یجنبه ها خوبی همان به

 .]4 [است  زیربرانگیتأث یو حت بیخوش ترک با،یز یبا روش دهیپد فی، و توص فیاختصار در توص تیرعا انگریدقت و ظرافت ب -

 

 اسیروش هاي جمع آوري و تجزیه و تحليل اطالعات در پدیدار شن
سی مکان» در کتاب « پروین پرتوی»  شنا سان می « پدیدار  شنا سیلۀ آن ها پدیدار صلی ای که به و ست که روش های ا معتقد ا

شامل تفکر و تأمل، توصیف های کیفی از سوژه ها و مشاهدات دقیق مکان ها و محیط  کوشند به ارتباطی خالص و حقیقی با پدیده نایل آیند، 

شا سی  به طور خاص و تحقیقات کیفی به طور عام، ها یا  رویکرد های م شنا ستفاده در تحقیقات پدیدار  ست. مهمترین روش های مورد ا به ا

 روش های مشاهده و مصاحبه است.

سی و  سا صیات ا صو سی قرار می گیرد: اول، خ صلی مورد آزمون و برر ضوع ا سه مو سی محیط و مکان  شنا به طور کلی در پدیدار 

ضایی ارتباطات درونی محیط؛ صدا، توپوگرافی، نور و کیفیات ف صلی محیط ، نظیر  صیات ا صو که موجب ارتقای کاراکترِ خاص مکان و  دوم، خ

یشتر چشم انداز می شود؛ سوم، زمینه های ارتباط انسان با محیط و ارتقای بصیرت ها و دیدگاه ها در زمینۀ نوعی از طراحی و برنامه ریزی که ب

 .]30 [با روح مکان در تماس است

شتری  دارد و لذا  سازی قرابت بی شهر سیال با معماری و  ستان شناس هرمنوتیک و اگزی نظریات مارتین هایدگر به عنوان یک پدیدار 

 نظریات این متفکر بزرگ به عنوان چارچوب نظری تحقیق در ادامه مورد استفاده است.

سی مکان، نمایش و ارائه نظام »هایدگر می گوید:  شنا یافتۀ کاراکترهای گوناگون مکان و خصوصیات محسوس و غیر هدف از پدیدار

محسوس آن است که ضمن وفاداری به ماهیت مکان های خاص، معنی آن را به الگوی وسیع تری از ساختار اصلی و ارتباط متقابل تسری می 

طره انگیزی و سکونت پذیری، بیگانگی دهد . در معماری و شهرسازی به دلیل بی توجهی جدی به کیفیت  های وجودی، چون تصورپذیری، خا

سترش و پرورش  شرایط گ ست. بدین ترتیب، ایجاد دوبارۀ  شده ا شی معنایی در محیط کمرنگ  سان ها و محیط، نظام های ارز و جدایی بین ان

ام های ارزشی ای که نظام های ارزشی که ضمن تبایز با یکدیگر، به طور معمول در بین گروه های مردم مشترا هستند، ضرورت می یابد؛ نظ

سند.  صۀ ظهور می ر شه دارند و در چنین مکان هایی به من سانی و واقعی ری سازی، در مکان های ان شهر در واقع، این » در خصوص معماری و 

 .]4 [« معنای انسانی محیط است که پدیدار شناسی در پی بررسی، توصیف و ارتقای آن است.

 

 هویت بازنمایی دررویکرد پدیدارشناسی  دریچه اي  از
الزمه رسیدن به فضا توجه به هویت خاص مجموعه است. از آنجا که محیط انسان ساخت صرفام نباید ابزار علمی و » طبق نظر هایدگر

 نتیجۀ رویدادهای بی هدف باشد بلکه واجد ساختار متجسد معناهاست. این معنا و ساختار بازتاب فهم انسان ها و استفاده کنندگان از وضعیت

کلی و وجودی سایت است. بنابر این در مطالعات پدیدارشناسانۀ مکانِ انسان ساخت، در موقعیت های شهری که ارتباط با محیط طبیعی ضعیف 

 شده باید فرم هایی که ریشه در مواضع و موقعیت های مشابه دارند کنار هم آورده شوند. در واقع محیط انسان ساخت، فهم انسان را از محیط

با  ه می سازد و می تواند تعدادی از معناها، نمادها و نشانه ها را گرد هم آورد. این مکان های انسان ساخت، روح ویژه ای دارند و این روحنمادین

شود تکمیل می گردد سان« آن چه که نمایان می  سانه، هویت ان شنا ست و در مکانی که واجد ها با هویت مکانازدیدگاه پدیدار ها در آمیخته ا

شد میکا شد، ر سانی حکایت دارد؛ بحرانی که زمانی بهبود میراکتر و معنی با ضر، از یک بحران ان یابد که یابد. بدین ترتیب، بحران محیطی حا
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ها مورد غفلت قرار گرفته باشد، شهرسازی هیچ شناخت ما از مفهوم مکان و محیط تصحیح گردد و لذا تا زمانی که ماهیت واقعی و کیفی مکان

 .]30 [تواند بکندنمیکمکی 

ها با معنی و احساسات بشری آمیخته اند و همین مفهوم ، تفاوت میان مکان، مفهومی بیش از یک خاستگاه یا موقعیتگاه دارد، مکان

است که  ، اما فضا یک موقعیت جغرافیاییهاکند. به تعبیر دیگر، مکان ترکیبی است از خاطره، تجارب حسی و روایتفضا و مکان را مشخص می

در شتتتکل گرفتن خاطره جمعی وارزش بازار  (1جدول )طبق.  توان آن را با مشتتتخصتتتات رقومی مانند طول و عرض جغرافیایی معرفی کردمی

ست، سپری  فرهنگی و در پی آن هویت جمعی موثر ا شی  ست که فرد می تواند تعامالت اجتماعی برقرار کند و اوقاتی را به خو در این مکان ا

مکان و هویت ما پدیدار ا احستتاس کند وبه ادراا محیط نایل آید، که در نتیجه این فعالیت ها، تجارب و خاطره هاستتت که حس کند، فضتتا ر

برای انسان دهد که مکان نشان می مربوطرداشت کلی حاصل از تعاریف مکان به عنوان قرارگاه مستقیم با جهان و محل زندگی است. ب شود.می

صل ارتباط ها، ست. این مفهوم در تجربه های ذهنی همچون خاطره ، تاریخ،  مکان حا صورات ذهنی او و ویژگی های محیطی ا سان،ت درونی ان

شکل و معنا می اجتماع و آنچه از بازار که ما را  ویژگی های کالبدی محیط و فعالیت ها و تجربیات خوب وبد پذیرد.و عوامل ذهنی مانند هویت 

 .]29 [سازد. وبرای ما مکان معنادار می کنندحس مکان را تقویت می، دارد، مانند هویتبخود وا می

بررسی علل دلبستگی مکانی و حفظ و تقویت خاطرات جمعی در زنده کردن هویت و دمیدن روح تازه به کالبد فضاها و نهایتا دست 

ران ما به ستترعت محو شتتوند. انستتان و مکان دارای خاطرات دیروز ماستتت نباید ردپای پد های معنادارمکانیافتن به حس مکان موثر هستتتند. 

ساز باشد و تواند یک هویت انسانهای همانندی همچون خاطره وهویت هستند. انسان می تواند هویت پرداز یک مکان باشد و مکان میشاخص

د و در عین پویایی خود را در گیریک استتتتمرار تاریخی شتتتکل می در واقع هویت استتتت که در دو برای یکدیگر الزم و ملزوم هستتتتند.این

کند.شایان ذکراست که پس از شکل گیری کالبدی که برآمده از هویت و تجارب و تعامالت صورکالبدی، هنر و معماری یک سرزمین نمایان می

سان هویت پرداز می ساز برای ان شخصیت منحصر شود. با توجه به غیرجسمانی بودن مفهوم هویت، اجتماعی باشد، خود مکان عنصری هویت 

گیرد که انسان با تمام احساس و ادراا مکان زمانی شکل میکند. سازد و ابعاد محل را مشخص میبفرد محل است که نام مکان را معنایی می

 پژمردگی و بیگانگی معنای مکان در تصتتتویر ذهنی و خاطره های مردم م ثرترین عامل در حس مکان استتتت. خود روح و معنای آن را دریابد.

در واقع برای تعریف از مکان  ریزی شدۀ عملکردگرا، م ید آن است که این فضاها به مکان ارتقا نیافتندانسان ها در نهادهای عمومیِ کامالم برنامه

ست و این رو ست پویا، عمیق و زنده؛ زیرا به راه بی زمان ملتزم ا صری آن توجه کرد، بلکه مکان، ماهیتی ا سابی تنها نمی توان به ابعاد ب ند اکت

 .]17 [ دهدنیست، بلکه اگر بگذاریم خود روی می

 

 بازار در شهرهاي تاریخی

ست، نهایت کمال گرایی را دارد و  سمبلیک معماری ایرانی و بیانگر ویژگی های این معماری ا صر  سنتی یکی از بهترین عنا بازارهای 

امال منطبق بر الگوهای فرهنگی جامعه استت که این خود به ایجاد محیط پیوستتگی میان اجزای آن با نهایت تناستب وجود دارد؛ و این فضتا ک

زمینه ستتاز مناستتب برای ترویج فرهنگ جامعه ایرانی منجر می شتتود که نقش مهم و استتاستتی در ایستتتادگی فرهنگی و هویت دارد و محیط 

کنند و ماری شهرها به شیوه زیسته یک ملت اشاره میو مع هنری یهاویژگیپدیداری مناسبی را برای یافتن هویت و حیات به وجود می آورد. 

بیانگر تفکر، مذهب و باورهای متافیزیکی و دنیایی یک ملت نیز هستتتند. بنابراین آن دستتته از عناصتتر و فضتتاهای شتتهری که بتوانند به عنوان 

ها ایفای نوان تجلی خاص آن اصتتول و ارزشمأخوذ خود از فرهنگ و تاریخ جامعه ظاهر شتتده و کماکان به ع یهادهنده اصتتول و ارزشنمایش

نقش نموده و صتتاحبان و پدیدآورندگان خویش را معرفی کنند، خواهند توانستتت همچنان به عنوان عنصتتر شتتاخص هویتی آن تمدن و ملت 

صلی ق شهر ایرانی در چهار عامل ا شالوده  ست.  سایی ابعاد مکانی آن، مهم ا شنا شوند. برای اثبات هویت محل،  شخیص بوده که شناخته  ابل ت

ضای ضای باز( و ف سیرهای آب، ف ساتی )آب انبار، گرمابه، م سی ضای تأ صادی )بازار و بازارچه(، ف ضای اقت سکونی )محله(، ف ضای م  عبارتند از: ف

که به بازار پناه جمع آمدن مراکز اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و مراکز اصلی فرهنگی شهر در زیر چتری  .]12 [  باشدها میمربوط به شبکه راه

شهرمی شکلدهند خاص  صر  شهرهای ایران، مهم تریت عن ست }هویت ملیِ بازار{. بدین خاطر بازار در  ضای های ایران ا شهر، چه در ف دهندۀ 

لبدی ها و اهداف آن نیز بر چهره و اندام کاتتت فرهنگی و چه در فضای مذهبی بود و منتجۀ خواست اقتصادی، چه در فضای اجتماعی تتت سیاسی

«  حس مکان» بازار معنای مکان در برگیرندۀ مفاهیمی مانند کاراکتر و ساختار فضایی است که در مفهوم جامع  .]15 [بخشید شهر واقعیت می
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شتتهر مجموعه ای فرهنگی/ کالبدی استتت که بر استتاس نیازها، فعالیت ها و رفتارهای ستتاکنین آن شتتکل گرفته  .]32 [نیز قابل تجمیع استتت 

و فضاهای مختلف آن بستر یا ظرفی هستند برای اتفاقات خاص. بالتبع فضاها و خصوصیات آن ها وابستگی شدیدی به نحوۀ فعالیت  است.شهر

س ضاها از یک  ست همانطور که ف ست که این رابطه یکطرفه ا ضا دارد. البته این بدان معنی نی ستفاده کنندگان از آن ف و، ها و الگوهای رفتاری ا

شدیدی می آئینه تمام نما ساکنین تأثیر  ضاها بر فعالیت ها و رفتارهای  سوی دیگر ف شند، از  ی فعالیت ها و الگوهای رفتاری یک جامعه می با

 گذارد .

 در واقع، توجه به بازارهای سنتی و جایگزینی آن به جای هسته های تجاری فضاهای شهری از چند دیدگاه حائز اهمیت است:

شم انداز متأثر از اقلیم و نگرش های  یک( بهره گیری از نمای ظاهری سب و چ سبک متنا سنتی با هویت و  صر  صری عنا و آرایش ب

 فرهنگی جامعه؛

 دو( ایجاد تحول در فضا، تعیین کارکرد مناسب با آن و تغییر نقش عناصر فصایی در جهت انطبار با نیازهای جامعه امروز؛

 ارزش های حاکم بر معماری و فضاسازی سنتی و احیای هویتی آن ها؛سه( بهره گیری از فضاهای ساخته شده و حفظ بناها و 

چهار( بهره گیری از تأثیر فرهنگی عناصر متعلق به گذشته در مقابله با تهاجم فرهنگی )نیازهای انسان تابعی از عوامل محیطی است 

ست(، چرا که ضرورت وجودی هر اثر فرهنگی مستل سانی ا ستر تحوالت توسعه جوامع و ساخت محیط متأثر از فرهنگ ان زم مولد بودن آن در ب

بشری است و از سوی دیگر حفظ میراث جامعه در سایه عملکردی مولد و مثبت میسر خواهد بود. بازار سنتی فقط یک نماد ارزشی نیست، بلکه 

 گر؛ محیطی مناسب و مولد اقتصادی است که باید با دیدی نو نگریست: دیدی سازنده و احیاگرانه نه ویران

سال های  سال پیش بازار بوده و از  صد  شته تا حداقل یک  شهرهای ایران از گذ پنج( با در نظر گرفتن این که مرکز و محور تمامی 

سب و  1330 شهری به تنا ست و هر منطقه  شته ا شهر هیچ گونه تبعیتی از مرکزیت بازار ندا شهر، فرم  ضای کالبدی  سترش ف سو با گ به این 

با توجه به رویکرد شهرسازی غالب در الگوی وارداتی رشد کرده و در ساخت و سازهای منطقه شهری توجهی به بازار نشده فراخور حال خود و 

 .]10 [است 

 

 در بازار کرمانشاه هاي شاخص نشانه

ده استتت. این جادۀ داالنهر پیوند میای استتت که بغداد را به ری و بستتطام و خراستتان و ماوراءشتتهر کرمانشتتاه نقطه مهم راه پارآوازه

کرده و به همین علت برای مردم فالت ایران به منزله کلید دنیای متمدن آن النهرین متصتتتل میباستتتتانی در قدیم فالت ایران را به جلگه بین

و اعراب  کوروشو  اسکندرشده است. این همان راه معروف دوران هخامنشی و نیز راه ابریشم است که مسیر عبور سپاهیان زمان محسوب می

شده است. بازار کرمانشاه مسلمان و... نیز بوده است. جایی که بازار هنوز شکل خود را به معنای امروزی نیافته بود ولی مبادالتی در آن انجام می

شکل خود را یافت. عمده ثیتربه عنوان بزرگ شم  سیر جاده ابری سالم و در م شیدۀ خاورمیانه، در دوران پیش از ا سرپو روت این بازار در ن بازار 

شتتده شتتده بالطبع وارد بازار میواردی که به شتتهر وارد میزیارتی عتبات عالیات بوده که هر تازه یهازمان قدیم به دلیل عبور و توقف کاروان

وصیف جهانگردان و شده و همواره مورد توجه و تمذهبی و عمومی نیز رونق داشته و سبب حضور مستمر مردم در بازار می یهاکه مکانحالیدر

نیاز از هر استداللی، این آثار بخشی یکی از فضاهایی که نقش بزرگی در تاریخ و هویت ما دارند بازارها هستند که بی .]11 [سیاحان بوده است 

ست بهاز هویت تاریخی و فرهنگی ما شمرده می ستواریِ بنیان شوند. احترام به این پیشینه نه سقوط به ورطه کهنگی که اعتماد و تکیه ا های ا

آرام دهندۀ تاریخ ماست که آرامش ضعیف هستند ولی نشانیهابازارها اگر برای ما کالبدی فرسوده دارند و کالبد و راسته .]19 [ دار کهن.ریشه

ست. ما باید روح بازار را حفظ کنیم و کالبدش را تقویت کنیم و رابطه را با بافت مجاور برقرار کنیم.  اشجلو رفته و فرهنگ، هویت و معنا یافته ا

ار به برای روشن شدن ابعاد معنای مکان ، به بررسی موضوعی بازار سنتی کرمانشاه به عنوان مکانی با معنا پرداخته شده است. به این منظور باز

کان بر مخاطب و عواملی که خاطره و اند تا بدین وستتیله میزان اثرگذاری متأثیرگذار به عنوان جزء در نظر گرفته شتتده یهاعنوان کل و مکان

 عبارتند از:گذار( )تأثیر سازند، مشخص شود. مکان جزءتصویر ذهنی را می

 های فعال و بانک ملی )غیرفعال(؛ها، مغازههای تجاری: سراها، راستهالف( مکان

 مدرسه عمادالدوله؛ خانه سنتی وزورخانه حاج حسین گلزار، زورخانه پوریای ولی، سفره فرهنگی: یهاب( مکان
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یاد شده  یهاها. تمام مکانمذهبی: مسجد مهدیه، مسجد عمادالدوله، حسینیه ارشاد، قاپی شاه نجف و مسجد شافعی یهاج( مکان

 بازار هستند که در تمام بازارهای سنتی ایران زمین با تزئینات و ابعاد متفاوت وجود دارند. با هویتاز عوامل شاخص و 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1390مسجد عمادالدوله در بازار کرمانشاه )میرزایی،      (1390)میرزایی، مانشاهی در راسته بازار کرمانشاهۀ گلزار کرزورخان

 

 

          
 ( 1390راسته بازار کرمانشاه )میرزایی،              (1390بانک غیرفعال در سرای نو در بازار سنتی کرمانشاه )میرزایی، 

 

            
 اسکیس نگارنده راسته بازار کرمانشاه                         اسکیس نگارنده الدوله در بازار کرمانشاهسرای وکیل      
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 تهيه پرسشنامه

 ارتقا به مکان  در رویکرد  پدیدارشناسانه معيارهاي سنجش 

داشته باشند، نخست باید  -ورت ایمن و راحتبص –اگر قرار باشد همۀ اعضای جامعه، بطور مساوی حق شرکت در زندگی اجتماعی  -

 )فعالیت جمعی( کودکان، سالمندان و معلوالن را مد نظر داشت.

استفاده شبانه روزی از یک فضا نه فقط آن را مستهلک نمی نماید، بلکه حضور و فعالیت مستمر شهروندان به آن اهمیتی می بخشد،  -

 )فعالیت جمعی( ی آن کوشاتر می گردند.که چه مردم و چه مدیریت شهری در حفظ و نگهدار

صیت و عزت  - شخ صیت افراد ، بلکه باید در خور  شخ ضا نه باید بیش از حد بزرگ و مقهور کننده، نه زیاد مجلل و خرد کننده  این ف

 )حس انبساط خاطر(انسانی باشد و مهمترین هدف آن ارتقای این حس در افراد باشد.

ود قرار دهد و با او در تعاملی سهل تر قرار گیرد و هر قدر با عادات و الگوهای وی هماهنگ تر هرچه فضا، انسان را بیشتر مخاطب خ -

 بوده ، خاطره ها، انتظارات و آرزوهای وی را بیشتر پاسخ دهد، تعلق خاطر بیشتری را در انسان به وجود می آورد.

شته با - شند، احساس تعلق و این همانی )خودمانی بودن( بیشتری فضاهایی که با عادات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی همخوانی دا

 را به وجود می آورند.

شد. به عنوان مثال  - شتری بر خوردار خواهد  ضا از جذابیت بی شوند، ف شتری به کار گرفته  سی بی ضا هرچه اندام های ح در ادراا ف

سایه روشن، رنگ ها و...( ب ست که جذابیت بازار های قدیمی نه فقط در تنوع بصری آن)  صوات و رایحه های مختلفی ا لکه در تنوع ا

 در بعضی راسته ها نیز وجود دارد.

 برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب نبایدحضور مردم، نحوه استفادۀ مردم و عرف و فرهنگِ استفاده کننده را فراموش کرد. -

شوند، بلکه باید جایی برای مشار - ضاها در حد کمال و پرداخته  شهری در طراحی نباید همۀ ف سان ها در فضای  کت و تأثیر گذاری ان

 گذاشت و حس مشارکت را به نوعی در میان مردم تقویت کرد.

شهری باید حفظ و نگهداری خاطرات  - ضای  شت، تغییرات در ف شه وجود خواهند دا ست که همی شی از زندگی مردم ا خاطرات بخ

 .]3 [فردی و جمعی را نیز تأمین کند

 ة تحقيق، سال انجام تحقيق، جامعۀ آماريتکنيک گردآوري اطالعات، حوز
موجود و مرتبط با موضوع همراه  یهاها با گردآوری اطالعات و پیشینهسرآغاز پژوهش پس از انتخاب موضوع و تعیین اهداف و فرضیه

بندی مناسب، بندی و طبقهبا دسته شوند تاشده، پس از بررسی اجمالی گزینش میایِ گردآوریمیدانی و کتابخانه یهاافتهیاست. در همین راستا، 

شده را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت به هدف نزدیک شویم و با صدور حکم، پاسخ یا نتیجه با اتکای به آن پیدا شود. تدوین یهافرضیه

ای کتابخانه یهامیدانی. روش یهاای و روشکتابخانه یهاتوان تقسیم کرد: روشگردآوری اطالعات را به طور کلی به دو طبقه می یهاروش

پرسشنامه یا ترکیبی از همه آنها انجام شبه یهابسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با استفاده از فیش، جدول، نقشه و کروکی، فرم

های شاهده، روش آزمون و روشای، روش مصاحبه، روش ممیدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارتند از: روش پرسشنامه یهاپذیرد. روش

ایم، و در خاتمه صوتی و تصویری. در این پژوهش از جدول و پرسشنامه استفاده شده که برای دراِ فضایی بیشتر از چند کروکی هم بهره گرفته

بازار سنتی کرمانشاه  که نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه در 1مواردی که به تفصیل در این پژوهش آمده، به صورت موردی در جدول شماره 

با استفاده از شاخص بندی برای معنا شولتز و رلف آورده شده که در جمع ۀشود. تحلیل این مکان بر اساس جدولی بنابر نظریبندی میاست، جمع

مورد  یهاکه نمونهشده تهیه  1ایبرای مشخص شدن تصاویر ذهنی افراد عابر یا شاغل در این فضا پرسشنامه های پدیدارشناسانه بهره برده ام.

شوند. در این روش، تر یا موقعیت خاص آنها در رابطه با پدیدۀ مورد نظر انتخاب میبررسی )جامعه آماری( باتوجه به دارا بودن شرایط مناسب

                                                           
این  .آمده است 90در سال  «کرمانشاه بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی ازاربطرح ساماندهی »با عنوان اینجانب نامه این پرسشنامه در پیوست الف و ب پایاننمونه نخست . 1

 دوباره انجام گرفت. 95پرسشنامه بر اساس همان سواالت و در سال 
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تر هستند. این پرسشنامه به ناسبهای خود را بیان کنند، از بقیه متر از دیگران باشند و بهتر بتوانند تجربهبینپاسخگویانی که از نظر محقق ژرف

شده در پرسشنامه طوری طراحی شد مطرح یهاتوزیع شد. پرسش 1395 در اردیبهشت سال  صورت باز و بسته تنظیم و در میان حاضرین بازار

دی و سراهای آن، نحوه و علت جوش بازار، فرم کالبوکه به مواردی از قبیل نقش کلی بازار، توصیف گفتاری بازار سنتی، حس در بازار، زمان جنب

نفر پرسش به  50با استفاده از این پرسشنامه، از حضور افراد، شرح خاطرات شخصی افراد، فضاهای آزاردهنده و فضاهای جذاب، پاسخ بدهد. 

شده از آن مطرح استخراج یهااند که در ادامه نتیجهروز پار شدهاز شبانه یمتفاوت یهاها طی دو هفته و در زمانعمل آمده است. این پرسشنامه

دهندۀ استقبال خوب نسل سال بوده که نشان 35اند. میانگین سنی آنها درصد مرد انتخاب شده 80ها زن و شوندهدرصد پرسش 20اند. شده

 .انددرصد آنها عابر بوده 65درصد افراد شاغل و ساکن و  35جوان از این مکان سنتی است. از میان افراد پاسخگو 

 
 یافته هاي تحقيق       

 
د معنا عوامل ایجا

 در مکان
 توضیحات نظر موافق مردم

کار کردن در این 
 مکان )فعالیت( 

درصد 80  

تمامی افعال انسانی که در راستای برآورده شدن نیازهای انسان 
ا مصنوعی، یباشد، چه فردی و چه جمعی در محیط طبیعی 

شود.فعالیت گفته می  

جمع شدن با 
ن )مکان دوستا

 حافظه( 

درصد 70  

محیط دارای دو عنصر کالبدی و انسانی است، بدون محیط انسانی 
توان محیط کالبدی را تصور کرد. که همان جمع شدن است، نمی

ای را به دنبال دارد. مثالم در کالبدی خاص، رفتارهای ویژه
های بازار متوقع اجتماع دوستان هستیم.میدانچه  

کیفیت فضایی 
دلبستگی( مکان )  

درصد 50  

ها نقشی اساسی در مکان دارند:کیفیت  
های ظاهری )زیبایی بصری و تناسبات بازار سنتی(؛. کیفیت1  

شده های تعریفهای عملکردی )وحدت در هدف و رابطه. کیفیت2
 در بازار(؛

های معنایی)هویت، خاطره، احساس آشنایی با مکان(.. کیفیت3  

عالقه به بنای 
خاص)حس 

ن( مکا  

درصد 45  اغلب عالقه به بنای مذهبی و ورزشی )زورخانه( ذکر شده است 

ای رخ دادن واقعه
 خاص )خاطره( 

درصد 40  
رخ دادن واقعه خاص خوشایند وحس انبساط خاطر، فضای سکون 

دهنده نقش فرهنگی بافت است.و تمرکز است که نشان  

حس انبساط 
 خاطر در مکان

درصد 50  
اهای پر و خالی، مصالح، نماها و...( مانع ها )فضکیفیت سکانس

شود.خستگی دید می  

گذراندن اوقات در 
این مکان برای 

یادآوری احساسات 
تجربیات گذشته 
 )مکان حافظه( 

درصد 4  

گرفته درصد پایین کیفیت برخی های صورتطبق صحبت
دهنده تواند نشانمحصوالت ودر عین حال رجوع دوباره مردم، می

اد آوردن احساسات یبه حضور در فضای جمعی برای به نیاز انسان 
 گذشته و تجربیات خوب یا بدشان باشد.

 بازار در معنا . جدول تحلیلی1جدول شماره 
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 خالصه اي از روش پدیدارشناسی

 روشی تجربی است و متکی بر همۀ شواهد و مدارکی است که محسوس می باشد -

ستتترده و صتتادقانه عمل می کند و روشتتی را بکار می گیرد تا پدیده خود بگوید که از پیش تعریف ها، اجتناب می شتتود، به طور گ -

 چیست، اجزای آن چه هستند و چگونه این اجزاء با هم کار می کنند.

کلی گراست و در جست و جوی شناخت ویژگی های منحصر بفرد پدیدۀ مورد مطالعه است و در عین حال در جست و جوی تعمیم  -

 یز هست.توصیف ارائه شده ن

 کیفی و توصیفی است و تأکید است بر چه، چگونه و چرا. -

سئله از نظر  - سی: آیا این م شده روی تجربه مربوط به پدیدۀ تحت برر ساس مطالعات انجام  صرفام بر ا اثبات عمومی را می پذیرد ولی 

 وانید با آن ها همدلی کنید، هست؟تجربی درست است؟ آیا این الگوها، بیانگر تجربۀ شما و یا تجربۀ کسانی است که شما می ت

صر بفرد   - ستند و در اغلب موارد، ایده های منح صی محقق، خیلی مهم و جدی ه شخ شاهده کنندگان: عقاید  ارزش دهی به نظر م

 مهمی را در بر می گیرند که ممکن است به وسیلۀ افراد دیگر کشف نشده باشد.

عمق و توأم با احترام طبیعت و ماهیت اصلی هستی بشر و جهانی که این  هدف از تحقیق، شناختن و فهمیدن است، سعی در دیدن -

 هستی در آن نقاب از روی بر می گیرد. هدف جستجوی معنی پدیده ها و وقایع است و نه علت آن ها.

ست و در مکانی که واجد کاراکتر و معنی  سان ها با هویت مکان ها در آمیخته ا سانه، هویت ان شنا شد می از دیدگاه پدیدار شد، ر با

یابد. بدین ترتیب، بحران محیطی حاضتتر، از یک بحران انستتانی حکایت دارد؛ بحرانی که زمانی بهبود می یابد که شتتناخت ما از مفهوم مکان و 

 دمحیط تصحیح گردد و لذا تا زمانی که ماهیت واقعی و کیفی مکان ها مورد غفلت قرار گرفته باشد، شهرسازی هیچ کمکی نمی تواند بکن

 

 گيرينتيجه

مرکب بوده و ترکیبی استتت از یک گذشتتته  مکان . همانندی همچون خاطره و هویت هستتتند یهاانستتان و مکان دارای شتتاخص  

شده باید گفت بازار تاریخی کرمانشاه که گفته یهاتاریخی، اعتقادات و تعلقات دینی، مذهبی و طبقاتی و سیاسی و اجتماعی. با توجه به ویژگی

گیری خاطرات جمعی و بالطبع آن حس مکان داراست، رکردهای یک بازار سنتی را به عنوان فضای شهری پویا برای تجمع مردم و شکلتمام کا

شمکانی مهم در هویت ست که در  یبخ ست. در واقع هویتِ ایرانی ما شهرهای ایرانی ا شکل مییبه  ستمرار تاریخی  گیرد و در عین حال، ک ا

گیری کالبدی مانند بازار که برآمده از کند. گفتنی استتت پس از شتتکل، هنر و معماری این ستترزمین نمایان مییکالبد پویایی خود را در صتتور

ست، خود مکان عنصری هویت سان هویتهویت ملی ما، فعالیت و تعامالت اجتماعی ا شماره پرداز میساز برای ان ساس جدول  ، بازار 1شود. برا

تواند تعامالت اجتماعی رزش فرهنگی و در پی آن هویت جمعی م ثر استتت. در این مکان استتت که فرد میدر شتتکل گرفتن خاطره جمعی و ا

ساس کند و به ادراا محیط نائل آید. در نتیجۀ این فعالیت ضا را اح سپری کند، ف شی  ست ها، تجارب و خاطرهبرقرار کرده و اوقاتی را به خو ها

ست نباید رد پای پدران ما بهشود. باکه حس مکان و هویت ما پدیدار می شوند. در واقع برای تعریف از مکان زار خاطرات دیروز ما سرعت محو 

زمان ملتزم است و این روند اکتسابی نیست توان به ابعاد بصری آن توجه کرد بلکه مکانْ ماهیتی است پویا، عمیق و زنده زیرا به راه بیتنها نمی

ساز باشد و این دو برای یکدیگر تواند یک هویت انسانپرداز یک مکان باشد و مکان میتواند هویتانسان میدهد. بلکه اگر بگذاریم خود روی می

رو تمام جوامع علمی و فرهنگی به هر نحو ممکن بر ایناعتنایی کنیم؛ ازها بیتوانیم به مفاهیم پنهان در این بافتما نمیالزم و ملزوم هستتتتند. 

صیانت از این میراث دغدغۀ هر فرهیختهی تأکید میتاریخ یهاحفظ این ارزش شن و کنند. اگرچه  ست، اما در واقع چگونگی آن چندان رو ای ا

مورد توافق نیست. متأسفانه عدم درا صحیح روح تاریخی و فرهنگی مکان باعث شده برخی اقدامات، خود مضر بر احوال جانِ این عزیز باشد. 

شده که شهامت هر حرکتی را به احتیاط و حتی فراموشی بدل کرده است. خالصه اینکه باید پذیرفت اگر  گاه نیز این مهم چنان نشدنی فرض

باری سرشار از خاطرات جمعی و جان با کولهتتت که زبانی نیست جز زبان هویتی تتت سخنی گفته شود، این کالبد نیمه هابه زبان آشنای این بافت

    .و گذشته پربار مارا پررنگ تر خواهد نمود تافیاهد رفتۀ خود را باز خودستفردی، توان از
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