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 چکیده

های تاریخی، تهدیدی برای حیات این های هنر و معماری اسالمی در طراحی ساختارهای نو در بافتعدم تداوم ارزش 

 داریهای ارزشمند ولی مسئلهبافت بازارهای سنتی ایرانی، محدوده ازجملهآید. می حساببههای ارزشمند شهری زمینه

 شوند. اینکالبدی ساختارهای جدید کنترل نشده می-های ناشی از تراکم عملکردیدچار بحران روزروزبههستند که 

سازد. در این ضروری می معاصر منسجم با بافت را افزارهایمیان، جهت ظهور هاآنهای کیفی امر شناخت ویژگی

ای اعلی از هنر و معماری سنتی ایرانی، ابتدا نمونه عنوانبهبازار سنتی  محور زمینهتبیین زبان الگوی  باهدفپژوهش، 

 حوریم زمینهروش تحقیق کیفی، اطالعات الزم در خصوص  زیرمجموعه عنوانبهتوصیفی -با استفاده از روش تحلیلی

گیرد. در بخش دوم با قرار می موردبررسیر اساس مدل مستخرج از مبانی نظری پژوهش، آوری و بجمع بازار سنتی

وی اجزاء بازار سنتی و الگ محوری زمینهکیفی  هایمؤلفهمیزان تناظر  کتالی،رتحلیل بصری ف تجزیهاستفاده از روش 

تی در سه بازار سن محوری زمینهحاکی از  هاشود. یافتهبر فضاهای باز و بسته، بررسی می تأکیدهندسه فرکتالی بازار، با 

دهنده انطباق بصری در سه مقیاس کالن، میانه و خرد، نشان تحلیل تجزیهای و داخلی است. مقیاس شهری، محله

گرای معمار سنتی است. فرکتال، در تجلی عینی ذهنیت معنا-با الگوی هندسی شبه محوری زمینههای کیفی ارزش

را و گبینی وحدتانسجام معنایی ناشی از جهانعملکردی، -های رفتاریل دربرگیرنده مقیاسهای هندسی فرکتامقیاس

یرومند مراکز ن عنوانبهها و الگوی فضای باز سراها . در این میان الگوی متشابه تیمچهسازندپویای اسالمی را متجلی می

و متناظر با قانون توان معکوس بُعد فرکتالی، هر  آورندمقیاس کالن و خرد را فراهم می اتصال و انسجام مقیاس میانه،

 .شودشوند بر تعدادشان افزوده میمی تر مقیاسچه اجزا خرد 

 اهداف پژوهش:

 مولد طراحی معاصر در بافت تاریخی عنوانبهمحور بازار سنتی جهت استفاده تبیین زبان الگوی زمینه  .1

 نتی ایرانیبازار س بررسی جایگاه هندسه فرکتال در زبان الگوی .2
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 دانست؟ گرا زمینهتوان بازار سنتی ایرانی را نمونه معماری آیا می .1

 بازار سنتی چیست؟ یمحور نهیزمالگوی تجلی عینی مفاهیم  .2

 

 واژگان کلیدی:

 .عدفرکتالبُتاریخی، هندسه فرکتال،  ، زمینهگرایی زمینه، سنتی بازار

 مقدمه

دی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهر سنتی ایرانی و فضای شهری ایرانی است که بازار یکی از ارکان اصلی اقتصا

(. 27: 1385حبیب، ) واالستهای کیفی و هنری تعامالت اجتماعی را در بستر تاریخی فرهنگی پذیرا شده و واجد ارزش

ات و بوم، دارای اشتراک اقلیم از رمتأثهای کالبدی ها و شباهتتفاوت باوجود شهرهای ایران، اکثر درهای سنتی بافت بازار

مشترک جامعه سنتی هستند و عالوه بر نقش اقتصادی، جایگاه مهمی در برگزاری مراسم  بینیجهان ازمعنایی، برگرفته 

بر قشر بازاری و مساجد و تکایای داخل بازار دارند. این معماری خود متکامل و متجانس با زمینه  تأکیدمذهبی، با 

داخلی و پیرامونی خود  حوزه درهای شهری، از عواقب تحوالت ناشی از زندگی مدرن مانند سایر بافت شهری پیرامون،

 ناپذیراجتنابهای تاریخی مصون نبوده و از طرفی تغییر و تحول و ایجاد ساختارهای جدید جهت تداوم حیات بافت

 ها در دوران معاصر،زار سنتی را، جهت تداوم ارزشعمیق معنایی و کالبدی بافتی مانند با هایالیهاست؛ این امر شناخت 

 سازد.ضروری می

منظور از شناخت گذشته بازگشت به گذشته نیست بلکه آگاهی از روند تحوالت درگذشته برای انجام اقدامات سودمند  

ینه متصور است، ای برای زم(. همچنان که در پیدایش آثار هنری همواره جایگاه ویژه16: 1390حناچی، است )در آینده 

ای گذشته، زمینه گریدعبارتبه(. 1375گروتر، است )، زمینه دارای اهمیت یاولقیطربهدر حوزه معماری و شهرسازی نیز 

 ریغرهای شهری آینده است. زمینه را باید بستری فعال و ساختا یدهو سازمانهای حال ، برای طراحیرگذاریتأثغنی و 

نداشته  صرف یریرپذیتأثگاه حالت انفعالی و هیچ طبیعی و مصنوعی در آن، یهامؤلفهجود دانست که به لحاظ و منفعل

های تاریخی به دلیل (. در زمینه26: 1391مسعود،بود )خواهد  رگذاریتأثنشیند، و همواره بر نقش و اثری که بر آن می

ام یابد و جهت هرگونه اقداز بافت شدت می ریرپذیتأثو  رگذاریتأثبار معنایی و هویتی بافت، چالش ساختارهای جدید 

ای، بایستی بافت را شناخت و الگو و دستور زبان آن را استخراج نمود تا بتوان به راهکارهای مناسبی حفاظتی و توسعه

که الگوها  نمایدمی مطرح( 2000) 4سالینگاروسمعاصر رسید.  یدر طراحجهت تداوم زبان الگوی معماری سنتی 

در معماری و  هاآناند و چهارچوب زمانی کاربرد مکشوف و در شرایط متفاوتی نیز آزموده شده قبالً حلراه عنوانبه

                                                           
4Salingaros 
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. زیبایی و کمال معماری اسالمی نیز با پیوند دادن مفاهیم عمیق با سطح باشدچند هزار سال نیز  تواندمیشهرسازی 

و  ابدیمیبا یکدیگر نیز اهمیت  هاآنط میان اجزا و اتصال ارتبا ایمجموعه. در چنین یابدمیتبلور  هاپدیده درکقابل

، اسالمی) استدر ترکیبی متعادل و منسجم  هاآن جواریهمبلکه چگونگی  تنهاییبهآنچه ارزشمند است نه خود اجزا 

1391 :46.) 

ت عت در آن سهیم اسبیند و در مسیر الهامی که طبیتجلیات وجود یگانه می صورتبهانسان سنتی تمام مخلوقات را  

 سالینگاروس(. 51: 1390اردالن،) شودریاضیات سنجیدنی می وسیلهبهرسد که به شباهتی در ساختار و تناسب می

های عالی گذشته را دارای شباهت ریاضی حسی دانش الگوها معرفی نموده و ساختمان عنوانبهریاضیات را  ب(، 1999)

، هاشباهتاین  ترینمهم ازها وجود دارد که یکی ای نیز در این نوع معماریووارهاین شباهت الگداند. بنابربه هم می

 اهآنحداقل  شهرهاهای فرکتال دارند و توسط مردم گرایش به ویژگی شدهساختههای بومی فرکتال است. همه معماری

 عمامی و واقعی در پس هر ترکیب که ساختار ریاضی ذات دهدمیتر و گیراتر هستند فرکتال هستند. این نشان که جذاب

 ینا مرتبط است. داریمعنهای جذاب، از فاصله دید از نما تا جزییات بندی معماری با تسلسل فرمترکیبوجود دارد رانه

خصی ش که یزماندهد. تسلسل برای ایجاد جذابیت و کشش به سمت بنا ضروری است و کانسپت فرکتال را شکل می

 ومکه کل مفه یترجذابوجود داشته باشد؛ جزییات  یترکوچکشود، همواره باید مقیاس وارد میبه بنا نزدیک و به آن 

ز بزرگ تا ، اخود متشابه. هندسه فرکتال مطالعه شکلی چنین سلسله مراتبی از جزییات دهندیمرا نشان  بندییبترک

بان الگوی زمینه محور بازار سنتی، فرکتال در ز-تبیین جایگاه الگوی هندسی شبهجهت (. 2: 2005ون،است )کوچک 

شده، بافت بازار سنتی شود و سپس بر اساس مدل ارائهابتدا به مفهوم زمینه گرایی و ابعاد مقیاسی آن پرداخته می

 .گیردقرار می یموردبررسزمینه تاریخی  عنوانبه

 چارچوب نظری

 مفهوم زمینه گرایی تبیین

 بنابراین، زمینه گرایی؛ ها قرار داردمرتبط است و در سلسله مراتبی از مجموعهتر شهری یک اثر معماری با نظام بزرگ 

ای معین است و زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط ینهدرزمپیوند میان معماری و شهرسازی 

بر ای است که فرهنگی–زمینه کالبدی، تاریخی واجتماعی سازگاری با ییگرا ینهزم. (126: 1386توالیی، سازد )می

، در هنگام الحاق اجزای گرایی زمینهکالبد شهرهای معاصر حضور دارند.  به شکل دادنو اشکال گذشته در  هایدها طبق

به شکل کل از قبل موجود، زمینه گرایی تاریخی  کالبدی گرایی زمینه: گرددمیجدید شکل شهر به موارد زیر متعهد 

ها و اهداف مشترک فرهنگی به معانی، ارزش -گرایی اجتماعی زمینهشهر در طول زمان و  به میزان و نظم رابطه اجزای

اجتماعی و انسانی تعریف -در چهار بعد کالبدی، تاریخی، فرهنگی توانمیبعاد زمینه گرایی را (. ا173: 1386)توالیی، 
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اند و افرادی مانند ح پیشنهادی پرداختهبه ارتباط بصری بین ساختمان موجود و طر 5نمود. افرادی مانند ریچارد هدمن

اند. بعد کالبدی شامل شکل، های فضایی شکلی شهر سنتی و شهر معاصر را پیشنهاد دادهترکیب ویژگی 6کالین رو

مقیاس، تناسبات، جزئیات مصالح، هندسه، دسترسی، تراکم بنا، خط آسمان و خط ساختمان است و در بعد تاریخی 

ر هویت که ب ذشته و سنت کالبدی و سنت فرهنگی، الهام گرفتن از سیمای شهر گذشته استشامل حفظ ارتباط با گ

: 1390دارد )پاکزاد، تأکیدفرهنگی، درک روح شهر و جوهره تاریخی آن و اهمیت دادن به زمینه تاریخی شکل شهر 

461-462). 

داند. عناصر کالبدی دارای معنی و متصل یاجتماعی م-، فرهنگ را عامل تبدیل فضا به مکان، در بعد فرهنگی7راپاپورت 

گیرد و انسجام اجزا منجر به ایجاد هویت، معنی و به فرهنگ هستند و نظم کالبدی برای اهداف اجتماعی شکل می

شکلی و  صورتبههای سنتی فضای شهری، توجه به نمونه 8راجر ترانسیک(. 157: 1386توالیی،) شودتداعی معنی می

دارد. رابطه فرد با محیط، احساس تعلق،  تأکیدهای انسانی زمینه دهد و بیشتر بر جنبهقرار می جهموردتومفهومی را 

: 1390پاکزاد،) دهندانسانی زمینه را تشکیل می هایمؤلفهگیری احساس مردم نسبت به فضاها و حس مکان، جهت

تحت سه  یرا در معمار نهیزم «راگ نهیزمآموزش معماری »عنوان در نوشتاری تحت ( 1980) 9نسیگ لیمر(. 503

-نهی( اطالعات زم1999) 10کاپن. (1383برولین، کند )یم یبنددسته «یمیو اقل یتیفعال ،شکلی یالگوها» یکلموضوع 

 .(75: 2012چیزگن، ) کندمیمطرح  «ی، بصری، انسانشکلی»بندیرا در سه دسته یا

، ذهنیای هو برخی بیشتر جنبه تأکیددارندلی و کالبدی زمینه های عینی، شکپردازان بیشتر بر جنبهتعدادی از نظریه

 عینی هایمؤلفهجانبه زمینه، بایستی های همهدهند. جهت توجه به ارزشقرار می موردتوجهمفهومی و انسانی زمینه را 

گاه تجلی عنوانبهای کالبد جایگاه ویژه مؤلفه، 1 جدول. طبق قرارداد موردتوجهرا  گرایی زمینهاز ابعاد  هرکدامو ذهنی 

گیری احساسات انسانی، دارد. مفاهیم کیفی های فرهنگی و جهتمفاهیم مربوط به سنت و گذشته، تداعی معنی و ارزش

وحدت و هارمونی، انسجام و یکپارچگی، تداوم و  صورتبههای زمینه، جانبه به ویژگیکالبدی در صورت توجه همه

 .شودیط پیرامون آن متجلی میپیوستگی، در هر اثر معماری و مح

                                                           
5 Hedman 
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 زمینه گرایی در مقیاس

 یگردعبارتبهکند. ، یا همان سامانه را درون خود ساماندهی مییرترفروگو یا  ترکوچکمحیط با ماهیتی فراگیر، اجزایی  

ته وا یا متن نیز گفشوند. به محیط زمینه و به سامانه محتهای بزرگ تا خرد، همواره مشاهده میسلسله مراتبی از سامانه

شود. محتوا و زمینه، پیوسته برای رسیدن به تعادل با یکدیگر در ارتباط هستند و در اثر تعامالتی که با یکدیگر دارند می

کل شهر و »نیست، بلکه  «واسطه بالپیرامون » فقط «زمینه». (23: 1393اسالمی، رسند )سازگار شده و به تعادل می

الگوهای کاربری و قیمت زمین، پست و » دربرگیرندهنیست، بلکه  «دقیقاً شکل»است. زمینه  «شاید منطقه اطراف آن

و البته شامل موقعیت  -فرهنگی و آمال است -های اجتماعیبلندی و اقلیم خرد، تاریخ و معانی نمادین و سایر واقعیت

ساختمان و  ییگرا نهیزمواحد  .(76 :1394،)کارمونا «و شبکه سرمایه است آمدوشدتر بزرگ هایشبکهقرارگیری در 

ر دو جهت د ییگرا نهیزممحله است، اما  ییگرا نهیزمگفت که آغاز  توانیمبنا نیست، بلکه محله است. در معنایی کلی 

رسد می و در مقیاس خرد به حال و هوای درونی بنا ییگرامنطقهدر مقیاس کالن به  .ابدییمخرد و کالن بسط 

 .(51:1388شیرازی،)

جایگاه  
 مولفه

در  «کالبد »
هر کدام از  
ابعاد زمینه  

 محوری

مفاهیم کیفی 
تجلی 
 کالبدی

تداوم و پیوستگی -انسجام و یکپارپگی -وحدت و هارمونی  

توجه به تمام  
جنبه های  

ساختاریکالبدی:
 )بیرون بنا(

بصری)خود بنا(،   
 فضایی)داخل بنا(

تجلی توجه به تمام  
سنت  مفاهیم از جمله 

کالبدی، سیمای شهر  
گذشته، گونه شناسی  
بافت جهت حفظ  
خاطره جمعی در نهایت  
 به صورت کالبدی

تجلی معنی توسط کالبد   
 تداعی معنی توسط کالبد

ارزشهای فرهنگی منجر به  
 تبدیل فضا به مکان

انسجام اجزا منجر به کالبد  
 حاوی معنی

کیفیت کالبد در  
توجه به احساسات و  

یتی  نیازهای فعال
 منجر به ایجاد 

حس تعلق خاطر به  
 مکان

تبیین 
مولفه های  
 هر زمینه

ابعاد زمینه  
 گرایی

 زمینه انسانی زمینه فرهنگی اجتماعی زمینه تاریخی

حفظ ارتباط با گذشته و  
سنت کالبدی، حفظ  
ارتباط با گذشته و سنت  
فرهنگی، الهام گرفتن از  
سیمای شهر گذشته،  
بافت قدیمی به مثابه  
هویت فرهنگی، اهمیت  
دادن به زمینه تاریخی  
شکل شهر، استفاده از  
روش گونه شناسی برای  
حفظ خاطره جمعی،  
گونه ها دارای ارزش  
 کالبدی و فرهنگی

تبدیل فضای خالی به مکان  
توسط فرهنگ،عناصر  
کالبدی دارای معانی  
متفاوت متصل به فرهنگ،  
نظم کالبدی برای اهداف  
اجتماعی، لزوم منطق  

جتماعی برای شکل شهر،  ا
انسجام اجزا جهت ایجاد  
هویت، معنی و تداعی  
معنی، تشبیه اجزاء شکل  
شهر به واژه ها، درک معنی  
واژه ها بر اساس زمینه، فهم  
معنی مکان از طریق  

 رابطه فرد و محیط
 احساس تعلق

جهت گیری احساس  
 مردم نسبت به فضاها

تبدیل محیط کالبدی  
مکان توسط معانی،  به 

 احساسات و فعالیت ها
اتصال فضاها با مردم و  
فعالیت ها منجر به  
 ایجاد مکان

 زمینه کالبدی

فرم، شکل،  
مقیاس، تناسبات،  
جزئیات مصالح،  
بافت، رنگ،  

دسترسیهندسه،
، جهت گیری،  
تراکم بنا، ترکیب  

احجام،همجواری
ها، خط آسمان،  
خط زمین، نحوه  

-ارتباط شکل
 زمینه

نگارندگانتبیین مولفه های ابعاد چهارگانه  زمینه گرایی و مفاهیم کیفی تجلی کالبدی، منبع: -1جدول  
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بافت سازی اثر معماری، محیط و مردم، شامل بستر کالبدی و زمینه محوری در مقیاس شهری، جهت هم هایمؤلفه 

غیر کالبدی، جهت ایجاد پایداری در این مقیاس است. چرخه اقتصادی، درآمدزایی، هزینه خدمات شهری، تورم، واردات 

دهند. تحوالت سیاسی بر بنا را شکل می ثیرگذارتأکاال، هزینه ساخت، مشارکت بخش خصوصی، عوامل اقتصادی 

 ذارتأثیرگ نهادهایو...... طراحی در بافت هایمحدودیتشهری، ضوابط شهری،  هایسازیتصمیمگیری  برجهت تأثیرگذار

. فرهنگ به شهر شکل دهندمیاجتماعی را شکل  -، جریانات اجتماعی و تحوالت مدنی، بستر سیاسیسازتصمیمو 

 تأثیرگذار فرهنگی زمینه، جامعه و فرهنگ میان یوندپ .دهندردم با یاری فرهنگ به محیط خود معنی میدهد و ممی

 است. بر معماری در مقیاس شهری

ای، شامل رابطه مردم با مردم، مردم با بنا و بنا با محیط پیرامون، جهت ایجاد پایداری در این زمینه در مقیاس محله 

که با معانی، احساسات  شودمیکالبدی، زمانی مکان خوانده  محیط. ها، مردم هستندمکان ا وهمکانمردم، مقیاس، است. 

 (.32: 1987شوند )استوکولز،ها متصل شوند، مکان نامیده میها همراه شود. وقتی فضاها با مردم و فعالیتو فعالیت

 لهازجمارتباطی مردم  یهاهیال دون توجه بهکه ب دهدیمنشان  مقیاس زمینه، رمجموعهیز عنوانبهانسانی زمینه  جنبه

ن، بنا با محیط پیرامو بودن این دو رابطه از نحوه ارتباط متأثرالیه ارتباط مردم با مردم، ارتباط مردم با بنا و همچنین 

 رتأثیاز  . زمینه در مقیاس داخلی حاکی(413: 1390پاکزاد،) افتیدستحس مکان  به تحلیل چگونگی ایجاد توانینم

ونه گاما از دیگر سو این، یابدزمینه گرایی در مقیاس شهر بسط می، حتی در طراحی داخلی بنا است. گرا زمینهدیدگاه 

، اما به درون شودیمآغاز اگرچه از شهر و محله  ییگرا نهیزمبماند.  «پشت در»هم نیست که به درون معماری نرود و 

. تناسبات هندسی فضا، همخوانی مصالح و عملکرد، (51:1388ازی،شیرسازد )می متأثررود و آن را بنا هم می

ه خوانی با زمینو تزئینات داخلی، جهت هم تأسیساتفضایی، توجه به رنگ و نور در طراحی تجهیزات،  مراتبسلسله

 پیرامون، ضروری است.

 گرایی زمینه در زمان

 رتأثیرگذامجزا،  صورتبه هرکدام هایمؤلفهشود که زمان منجر به تعریف زمینه به دو صورت معاصر و کهن می مؤلفه 

 ، فرهنگی و انسانیتاریخیکالبدی،  هایمؤلفهگیری بناهای جدید است. هم زمینه تاریخی و هم معاصر شامل بر شکل

های مربوط زمینه تاریخی، ارزش« گذشته»های مربوط به هستند. زمینه تاریخی خود دارای دو حالت ارزشی است: ارزش

های کالبدی، عملکردی های مربوط به هویت و اصالت گذشته بافت ، ویژگیزمینه تاریخی. حالت اول ارزش «حال»به 

و اینکه مردم  آمدن آن است؛ حالت دوم مربوط به جایگاه ارزشی آن در زندگی روزمره مردم وجود بهو معنایی از زمان 

شود. در اثر قرارگیری بافت تاریخی در زمان و مکان حال و ، میتأکیددارنداز بافت تکیه و  هاییارزشامروزه بر چه 

ارزش »، «ارزش کالبدی»های روز شامل هایی ناشی از آن در برخورد با نیازهای روز جامعه، ارزشبالفعل شدن فرصت

لی که مجموعه عوام .(43: 94، سراجیان پور) کنندمیظهور پیدا « ارزش اجتماعی» و« ارزش اقتصادی»، «عملکردی

 بندی شده است.( جمع2) جدولتواند بررسی شود در در زمینه معاصر و تاریخی می
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مقیاس 

 زمینه

ابعاد 

 یانهیزم

موردنظردر مقیاس  مؤلفهتبیین عملکرد  مؤلفه  

 

ی
هر

 ش
س

قیا
 م

 

(کالبدی1  

ی 
ژگ

وی
ی

ها
 

ی
یم

اقل
، توپوگرافیایمنطقهجغرافیایی،  -اطالعات اقلیمی   

بر فرم، بازشوها، رنگ و... الگوهای اقلیمی ذارتأثیرگنوع اقلیم   

 

(غیر 2

ی کالبدی
ژگ

وی
ی

ها
ی 

اد
ص

اقت
 

 

 هایزیرساختبر کیفیت ساخت، چرخه تولید، تورم و  تأثیرگذارپشتوانه اقتصادی 

بر کیفیت ساخت. تأثیرگذار  

ی
ژگ

وی
ی

ها
  

ی
اس

سی
 

 

شهری، ضوابط   هایسازیگیری تصمیم  برجهت تأثیرگذارتحوالت سیاسی و نهادی 

 و تأثیرگذار نهادهایطراحی در بافت، و...... هایمحدودیتشهری، مدیریت شهری، 

.سازتصمیم  

س 
قیا

م
له

مح
ی

ا
 

(کالبدی1  

 

ر 
ست

ا ب
ا ب

 بن
طه

راب

ی
بد

کال
 

فرم، شکل، مقیاس، تناسبات، جزئیات مصالح، بافت رنگ، هندسه، دسترسی، 

، خط آسمان، خط زمین، نحوه اهجواریهم، تراکم بنا، ترکیب احجام،  گیریجهت

زمینه، تجانس، تضاد، تقابل، حفظ ارتباط با گذشته و سنت کالبدی، الهام -ارتباط شکل

 گرفتن از سیمای شهر گذشته، استفاده از روش گونه شناسی برای حفظ خاطره جمعی.

 

(تاریخی2  

 

(فرهنگی 3

 اجتماعی

 

با 
م 

رد
ه م

بط
را

دم
مر

 

    

کان توسط فرهنگ،  نظم کالبدی برای اهداف اجتماعی، انسجام تبدیل فضای خالی به م

 تأثیراجزا جهت ایجاد هویت، معنی و تداعی معنی،الگوهای فعالیتی و گردش کاربران، 

روی بنا و پیوند آن با زمینه ، حفظ ارتباط با  کنندگاناستفادهرویدادها، روابط و رفتار 

نیازمند قوانینی از مقیاس و رنگ و فرم ...گذشته و سنت فرهنگی، ارتباط مردم با مردم   

(انسانی4  

 

بنا
با 

م 
رد

ه م
بط

 را

    

احساس مردم نسبت  گیریجهتمنجر به ایجاد مکان،  هافعالیتاتصال فضاها با مردم و 

 هایصحنهبه مکان، حس مکان، ایجاد  خاطرتعلقبه فضاها، حس مکان، احساس 

معنا  مؤلفهبنا، وجود  گرتداعیادراکی و  هاینبهجبا توجه به زمینه آشنا،  انگیزخاطره

معنایی. غیرکالمیدر بنا، ارتباط   

س 
قیا

م
ی

خل
دا

 

 

(کالبدی1  

 

رابطه 

درون و 

 بیرون بنا

 

برای عناصر ثابت و نیمه  شناختیزیبایی، ارائه الگوهای فرمی،  تناسبات هندسی فضا

و عملکرد داخلی، همخوانی مصالح ثابت داخلی  همانند شخصیت بصری بیرونی، 

و نور و سایه برای تداعی معانی رنگ، استفاده از فضایی مراتبسلسله   

انسانی(2  

 مؤلفه

 معنا

تبیین مولفه های زمینه ای در سه مقیاس شهری، محله ای و داخلی، ماخذ نگارندگان -2دولج  
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 هاتحلیل

 های زمینه محوری بازار سنتی ایرانیویژگی

 یآهنربای وسیلهبهجنس ذرات بلوری که  نظمی از. هستند و منظم متقارن خالص، ،سنتی در شهره فضاهای ایجادشد 

، مدارس، مساجد سراهاکاروان، هادکانحرکت خطی سیستم بازار است و ذرات  رباآهن. در شهر سنتی اندشده بندیقطب

 دهدمیمانند بازار ارائه  زمانیهمحرکتی  هایسیستمهستند. یکپارچگی در معماری و محیط شهر سنتی،  هاآبو گرم 

(. سیستم 47: 1390اردالن،) کنندمیمبتنی بر اعداد و هندسه خلق از تجربیات فضایی هم آهنگ  ایپیوستهکه جریان 

 روابط وفضایی اصلی شهر، جریان اصلی مسیر بازار است که منجر به پیوندهای فضایی شامل سیستم حرکتی، اتصالی 

البدی ک ازنظرستون فقرات شهر دوره اسالمی هم  عنوانبه. بازار شودمیو بالعکس،  کلبهفضایی سلسله مراتبی از جزء 

 (.27: 1388جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،) استشهری بوده  هایفعالیتفرهنگی اجتماعی، مرکز همه  ازنظرهم 

 و مقیاس شهری سنتی بازار

برای فرهنگ سنتی جامعه شهری ایران عمل کرده و ارکان فرهنگی خود  ایگهوارهبازار همانند » اشرفاز دیدگاه احمد  

 یک( 1از دیدگاه او بازار دریک شهر ایرانی اسالمی شامل .« است کردهرایی و پیشرفت، حفظ و بازسازی رغم نوگرا علی

( یک عرصه مهم همراه با مسجد، جهت برخوردهای اجتماعی خارج از 2و یک مرکز عرضه کاالست  خریدوفروشمرکز 

زار در ایران معاصر دو نقش مهم دیگر اجتماعی در شهرنشینی سنتی است. با-( یک محیط فرهنگی3محیط خانوادگی و 

( مانند سنگری در 5یک پایگاه و یک بنیان اقتصادی اجتماعی بوده  مذهبانشیعی( برای جامعه 4نیز ایفا کرده است: 

دیدگاهی  (1384) یانکشاورز. آرنگ دایره المعارف ایرانیکا() است شدهاستفادهآمیز سیاسی از آن های اعتراضجنبش

نامد که قادر است مکانیسم می« در روابط اجتماعی شدهحکای شبکه»و آن را  کندمیسازی بازار ارائه فهومدر راستای م

، روابط و تجارب هاهویتدر مکان خاصی قرار دارند که موجب بازتولید  هاشبکه. آورد فراهمتبادل کاالی معینی را 

 ایمکانیشگران بازار، فضاهای کالبدی را دارای حس اقتصادی بین کن-روابط اجتماعی بنابراین ؛شوندمشترک می

عمومی شهر را در  هایفعالیت. بازارهای ایران، کلیه استنیازهای عملکردی و معنایی آنان  کنندهتأمینکه  سازدمی

در  خصوصبهزمان نقش مؤثرتری بر تعیین خطوط اصلی زندگی کلیه شهروندان  باگذشتو  کردندمیخود متمرکز 

های بازار سنتی در مقیاس شهری در انطباق با (. مجموع ویژگی143: 1384. )فالمکی، اندداشتهاجتماعی  هایزمینه

 بندی شده است.جمع 3ابعاد کالبدی و غیر کالبدی زمینه در جدول 
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نگارندگان :مأخذبازار سنتی در مقیاس شهری،  ایزمینه هایمؤلفه -3 جدول  

مقیاس 

 زمینه

ایابعاد زمینه موردنظردر مقیاس  مؤلفهتبیین عملکرد  مؤلفه   مصداق 
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یکالبد .1  
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ها
 

ی
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اقل
 

، توپوگرافیایمنطقهجغرافیایی،  -اطالعات اقلیمی  

، فرم بازشوها، رنگ هاراستهدهانه  عرض بر تأثیرگذارنوع اقلیم 

 و...الگوهای اقلیمی

 
بازار تبریز و بافت پیرامونی -1 تصویر

دانشگاه  دانشگاهی جهاد :منبع آن،

1388تهران،  

 غیر .2

 کالبدی

ی
اد

ص
اقت

ت 
وال

تح
 

 
 

تولید و عرضه کاال جواریهماقتصادی شهر، -مرکز مدنی  

 

های تجاریمشارکت مردم در چرخه تولید، قرارگیری در مسیر راه  

ی
اس

سی
ت 

وال
تح

-
ی

اد
نه

 

 

 

مستقیم بازار بر اتفاقات  تأثیرمنجر به  روحانیون و بازاریان، پیوند قوی

با سایر خدمات  جواریهممرکز اجتماعی فرهنگی شهر، سیاسی، 

حمام، مدرسه،...() شهری  

، مراسم آئینی با مرکز اقتصادیتکیه ،مدرسه مسجد، جواریهم  
 
 ،اردبیل بازار جامع مسجد-2 تصویر

نگارندگان :منبع  

 

 ایمحلهو مقیاس  بازار سنتی

مسجد یا  باناممسجد است که  جوارهمهای بازار و از بافت مسکونی در پیوند با ورودی ایمجموعهمحله در شهر سنتی 

شود. قبل از ورود مدرنیسم به ایران، به دلیل رونق عملکرد تولیدی و کارگاهی موجود راسته خاصی از بازار شناخته می

اغل ساکنان محالت مسکونی، در بازار سنتی بود که این امر پیوند قوی بین محله مسکونی و در بازار، استقرار اکثر مش

نمود. همچنین وابستگی تهیه تمام اقالم زندگی شهر سنتی به بازار سنتی، اهمیت و جایگاه بازار در بازار ایجاد می

بررسی ویژگی فضاهای متشکله بازار، که برای شناخت و  نمایدمیسازد. فالمکی مطرح را مشخص می ایمحلهمقیاس 

فقط برای  گاههیچمساجد جامع  خصوصبهاش نیز توجه داشت. مساجد و بایست به کارکردهای اجتماعی جنبیمی
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د، گذراندنهای یکدیگر میای که بازاریان فارغ از کار تجارت در حجرهاوقات گمشده کهایناند؛ کما عبادت ساخته نشده

 (.143: 1374های اجتماعی و فرهنگی در سطح بازار و شهر )فالمکی، و نه فاقد هدف نه اتالف وقت است

خرد و کالن معماری بازار مشهود  یهادر ساخت فقطنهکنند که ویژه تبعیت می یباشناسیز یاز نوع ینهمچنبازارها  

تقابل های مسازد. ساختار کنشمی است، بلکه در روابط میان مشتریان و فروشندگان و میان فروشندگان، خود را متبلور

افزون  .مؤثرندکنند که نوع کاالها در آن بسیار فروشنده/خریدار، فضاهای فرهنگی متعدد و هر بار متفاوتی را ایجاد می

توان در اجزای نشانه شناختی فضاهای درونی بازار سراغ گرفت که به نحوه بر این نوعی زیباشناسی دیگر را نیز می

جذب مشتری و دامن زدن به عمل خرید، نمادشناسی  باهدف. جذاب ساختن کاالها گرددبازمیین کاالها چیدن و تزئ

با حوزه  توانمیاجتماعی را  ترکالنفرهنگی  هاینظام. رابطه دیگر میان بازار با دهدمیرا در خود جای  ایگسترده

مانند مسجد و بازار. این رابطه  ؛سنتی است رهایشهفضاهای این دو حوزه در  تقدس پیوند داد که خود حاصل نزدیکی

ویژه و تقویمی خاص تبعیت کنند که در بسیاری موارد قابل انطباق  بندیزمانسبب آن شده است که بازارها از نوعی 

، سالگردها، یادبودها و مناسک شکل و هاجشنخاص،  هایمناسبتمناسکی است. بازارها در  هایتقویمو مقایسه با 

جنبه انسانی  توانمی بنابراین ؛(271-1391:272فکوهی،) شوندمیخاص بدل « هاییصحنه»ی ویژه یافته و به شمایل

 جدول) نمودمشاهده  ایمحلهزمینه شامل نوع رابطه مردم با مردم در بازار و رابطه مردم با بنا را در همپوشانی مقیاس 

4). 

 بازار سنتی و مقیاس داخلی

 وپیوندد می به هم، آحاد مختلف را یتو پرفعالمعبری سرپوشیده  صورتبهاست که  و مهمشریانی اصلی بازار،  

افتد، درست به ، تنها در یک نقطه اتفاق میبازارراسته. اتصال هر واحد مجموعه به آوردمی یدرا پدوسیع  یامجموعه

: 1390قاسمی، حاجی نوایی،) یابدمی همان صورت که هر برگ به شاخه یا هر شاخه به تنه، تنها در یک مفصل اتصال

مرکزی، قسمت اصلی بناست. این فضا با وسعت زیادتر، ارتفاع بیشتر و  ای در درون بازار، فضایدر تیمچه (.36-35

خشند، بباشند که به بنا یکپارچگی و انسجام می نقاطی اگر مرکزها. نورپردازی خاص، از سایر فضاها متمایز گشته است

 اند وهستند: اول آنکه خطی دو خصیصه و ارزش ذاتی گیرند. محورها دارایمین وظیفه را بر عهده میمحورها نیز ه

. همه (56-58: 1390قاسمی، حاجی نوایی،) است هاآندار بودن شوند. ارزش دیگر محورها جهتباعث حرکت می

شامل کف و دیوار و سقف مرز بین درون . فضای داخلی کنندمیآغاز  مرزهاحضور یافتن )وجود( خود را از  ها« مکان»

ته بیرونی بنا توجه داش هایحجم. معمار سنتی پیش از آنکه به دهدمیمرز آغاز حضور یافتن بنا را شکل  است و و بیرون

در »ا بر ر تأکیداندیشد. فضاهای داخلی با احاطه کامل انسان، بیشترین می آیدمیباشد به فضایی که در درون پدید 

. (94: 1390قاسمی، حاجی نوایی،) شودبه مکان می خاطرتعلقانسان دارند که خود موجب احساس « ودندرون ب

با بازی نور و سایه روی اجزاء  هاتیمچهمندی فضا را افزایش داده و در بر طول تأکیدهای بازار، نورگیرهای سقفی راسته

تمایل بیشتر وقت در فضای بازار م صرفبه، خاطرتعلقساس ورزند. فرد به دلیل احمی تأکیدداخلی سقف بر مرکزیت فضا 

دهنده تالش اجزاء کالبدی (. توجه به ابعاد کالبدی و انسانی زمینه در مقیاس داخلی، نشان165، 1394عباسی،) شودمی
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و وحدت ، کمال و تعالی عالم درون، حریم، خلوت گراییدرون ازجملهبینی اسالمی های جهانجهت تداعی معانی ارزش

 .(5 جدول) استدر عین کثرت 
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زمینه در پالن، محدوده فیزیکی مشخص مکان  -وجود الگوی نقش

عملکردهای  جواریهمبا محالت مسکونی،  هاورودیزار و اتصال با

 بر تأکیدمذهبی و خدماتی با بازار، بدون نمای بیرونی، سادگی بیرون، 

فضایی، حرکت از فضای باز  مراتبسلسله، دعوت به درون، گراییدرون

به  هاداالنشهری به فضای سرپوشیده درون بازار و حرکت از طریق 

داخلی کاروانسراها هایطحیافضای باز   

 
عزاداری محالت -3 تصویر

 ،بازار درگانه اردبیل شش

:منبع  

www.artawilnews.com 

یخیتار .2  

 فرهنگی .3

 اجتماعی

دم
مر

با 
م 

رد
ه م

بط
 را

حضور در روابط اجتماعی مردم،  شدهحک ایشبکهفعالیت اقتصادی: 

، اخالقی هایارزشعوامل انسانی در فضا بر اساس صداقت، اعتبار و 

توجه به عالم درون، هدف وجودی مشترک، رعایت حرمت، حریم و 

 بندیحوزهدر تعامالت بر اساس مالکیت و عملکرد،  مراتبسلسله

 عملکردی اصناف.... احساس رضایت و تمایل مردم به حضور در فضا

 تصویر

 منبع: کرمان بازار-4

دانشگاه جهاددانشگاهی

 1388تهران،
نیانسا .4  

بنا
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رابطه معنا و کالبد در بازار ایرانی منجر به ایجاد حس مکان ناشی از 

به مکان و خاطره جمعی در درون بازار و اجزاء  خاطرتعلقاحساس 

مانند مراسم  هاییفعالیتفضا ناشی از انجام  انگیزیخاطرهمختلف آن، 

یت مذهبی با عزاداری و درآمیختگی فعال هایدستهمذهبی و حضور 

گرایی معنایی(تمایل به درون) بازار منتهی به مساجد درون بازارکالبد   

 
 بازار اردبیل منبع:-5 تصویر

 نگارندگان

 

ای، ماخذ:  نگارندگانمولفه های زمینه ای بازار سنتی در مقیاس محله -4جدول  
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کالبدی و  جانبههمهحاکی از تالش  ای و داخلی،ای بازار سنتی در سه مقیاس شهری، محلههای زمینهبررسی ویژگی

ت پیوند و ارتباط مناسب با محیط و شرایط پیرامونی است. مباحث مربوط به ، جهچندمنظورهعملکردی این مجموعه 

میالدی مطرح شد و در مورد الحاق اجزای جدید به شکل شهر  60، از دهه مدرنیسمپستشعار  عنوانبه، گرایی زمینه

 هایمؤلفهند. مفاهیم و بر معماری را به آن بازگردا تأثیرگذاربومی و فرهنگی  هایمؤلفهو در تالش است  کندمیبحث 

بازار سنتی ایرانی مشاهده نمود.  ازجملهتوان در معماری سنتی تنیده، میهماهنگ و درهم صورتبهچنین رویکردی را، 

 وارتباطی را داشته  هایمفصلاست که امکان گسترش از طریق  محوری زمینهای دارای کیفیت این بافت، خود زمینه

 تجربه وتوریستی و گردشگری و تمایل به حضور  هایجذابیتاست.  یافتهتکاملم و پایدار منسج صورتبهطول زمان  در

 بر این مدعاست. تأکیدیاین فضا در دوران معاصر، 
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 مسیر و حرکت

 با وسعتفضای مرکزی همراه  صورتبهها تیمچه(: انتظام فضایی مرکزی)

. مرکزی و انسجامخاص دارای یکپارچگی  یو نورپردازو ارتفاع زیاد 

حرکت  دو ارزش یو دارا یخط ( محورهاانتظام فضایی محوری)

دهی مانند چهارسوها هم دارای ویژگی جهتتقاطع محورها ، یدهجهت

.مرکزیت وهم  

 محصوریت و مرکزیت

 
-تکرار و تداوم طاق -6 تصویر

 اردبیل، بازارراستههای سقفی، 

: نگارندگانمأخذ  

یانسان .2  

 تعریف نما در داخل -سرپوشیدگی

، قرارگیری فضای باز داخل فضای بسته، گرادرونمعبری سرپوشیده، 

حیاط کاروانسراها شامل گیاه و آب محصور در بافت بازار، سادگی بیرون، 

 هاها و قیصریهنهایت زیبایی در فضای داخلی تیمچه

مولفه های زمینه ای بازار سنتی در مقیاس داخلی، ماخذ:  نگارندگان -5جدول  
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 مصالح -نورگیری

 تم ورود نور ویها موجب تکرار رراسته یر خطیدر مس یسقف یرهاینورگ

-مچهیمتقارن در ت صورتبه یسقف یرهای، نورگیابیشتربرجهتیب تأکید

ه و ساز یمصالح اصل عنوانبهت، آجر یشتر بر مرکزیب تأکیدها موجب 

 هاها و طاقبنا و قوس یپوشش داخل

 
 -ارتباط درون و بیرون-7 تصویر

ایجاد حس مکان، سقف  منجر به

سرای زنجیرلی بازار اردبیل، 

نگارندگان ماخذ:  

 

 فرکتالی بازار سنتی هایویژگی

این  کنیم.مشاهده می هاآندر  وضوحبهتصویری فرکتالی را  کنیممینگاه  مانریخیتا بهشهرهایاز آسمان  کههنگامی 

 پیوستههمهبشهرها دارد. ساختارهایی  گونهاینموضوع تنها یک اتفاق بصری نیست بلکه نشان از ماهیت فراکتالی ساختار 

 ندایوندی قوی و محکم به هم متصل شدههای کوچک نیز با پهای بزرگ، بلکه در مقیاستنها در مقیاسو منسجم که نه

را نشان  مانندی خودبرخالی هستند که سطح باالیی از  ذاتاًکاری اسالمی (. الگوهای کاشی122: 1385مهاجری، )

های با ابعاد متوسط و تعداد زیادی های بزرگ، تعدادی ساختمانشهرهای سنتی از تعداد کمی ساختمان. دهندمی

 هانآها عاشق کنند که انسانها در کنار یکدیگر شهری زنده ایجاد می. تمامی ایناندشدهکیلتشهای کوچک ساختمان

پیچیدگی و انسجام (. 56-55: 1394سالینگاروس،) هستندهای بارز شهرهای زنده هستند. شهرهای سنتی ایران از نمونه

حوری در شهر بوده است. ساختارهایی که در های ساختاری و از اصول و مفاهیم مترین کیفیتشهری همواره از اساسی

مقیاس با پیوندی قوی و محکم و بر اساس یک طرح مناسب  ازلحاظهر ترازی از بزرگنمایی و نیز در سطوح متفاوتی 

 (.121: 1385مهاجری، ) اندهم متصل شده به( )ساختار فرکتالی

 بصری فرکتالی وتحلیلتجزیه هایمؤلفه

 به معنی متعارف، منظم نیستند. این وجههیچبههای هندسه اقلیدسی، ند که برعکس شکلهایی هستفرکتال ها شکل 

 اندظممندیگر  نوعیبهها یکسان است، یعنی در همه مقیاس هاآن نظمیبیمیزان  ثانیاًاند و سراسر نامنظم اوالًها شکل

های پویا فرایندهایی هستند که دارای د. فرایندشون(. اشکال فرکتال با فرایندهای پویا تولید می91:  1390بلیالن، )

ود. شهندسه اقلیدسی با استفاده از توابع ایستا تولید می کهدرحالیبه گذشته بستگی دارد.  هاآناند و رفتار حافظه

هندسه اقلیدسی بسیار محدود و حاوی اطالعات  کهدرحالیهندسه فرکتال دارای ساختارهایی با ظرفیت باال است 

 ها عبارت است از:فرکتال هایویژگی(. 56: 1393میرکتولی،) استاری تکر
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 ه ک است شدهتشکیل تریکوچک. هر شکل از قطعات شوندهای مختلف تکرارمیها اجزا وعناصردرمقیاسدرفرکتال

د مانندی با خو 11هابرخال(. تمامی 91: 1390بلیالن،) داردبا قطعات اولیه مشابه است. این ویژگی خودمتشابهی نام 

 هایبرخالشود. شود، شکل مشابهی دیده میجزییات یک برخال خاص بزرگنمایی می کهوقتی. شوندمیشروع 

، انندیم خودیکسان. این  کامالًشوند جزییاتشان مشابه یکدیگر است نه موجود در طبیعت وقتی بزرگنمایی می

 (.30-29: 1394،سالینگاروس) تاسمهم  هاانسانکند که برای ادراک پیوستگی بصری ایجاد می

 این ویژگی  .است شدهساختهاش از نتیجه قبلی هر تکرار و گیرندفرایندی تکرارشونده شکل می یلهوسبهها فرکتال

 .نامیممی یرا تکرارشوندگ

 ی هاکه خود شامل مجموعه اندشدهتشکیل هایییرمجموعهاز ز و رسندها در هر مقیاسی یکسان به نظر میفرکتال

و تقارنی که در  بندی مقیاس(. به دلیل 91: 1390بلیالن،) نامیمهستند. این ویژگی را خرد مقیاسی می تریبزرگ

های مشخص در این ساختارهای پیچیده را تفسیر کند ها وجود دارد مغز انسان مجبور نیست تمامی مقیاسبرخال

 (.30-29:  1394 سالینگاروس)

 یینعدر ت یاضیر یارمعبُعدفرکتال یک . اندشدهیفتعرریاضی  صورتبهدارند که  یفردمنحصربهها ابعاد فرکتال 

(. بُعد 83: 1390بلیالن،) نامیممی بعد اعشارنمایش است که این ویژگی را  در حالدرجه پیچیدگی بافت 

ظمی نبیسازد و سنجه ترکیب نظم و میزان پیچیدگی یک ساختار را ممکن می گیریاندازهفرکتالی، سنجش و 

 (.71: 2000یل،وبو) استدر یک ساختار 

 

 

ندی، بشود عبارت است از: تغییر مقیاس، انسجام ترکیبفرکتالی که بیشتر در کارهای معماری دیده می هایویژگی

تال فرک هایفرکتال باشد. ویژگی دقیقاًهای طبیعی مانند نمونه دقیقاًتواند معماری نمی مسلماًمقیاس انسانی پایدار. 

توان گفت که در معماری، تواند داشته باشد، مناسب نیست. میتعداد محدودی مقیاس می صرفاًبرای معماری که 

 2008زاپوال، ) استفرکتال نیست بلکه شبه فرکتال  واقعاًکه طبیعت  طورهمانفرکتالی هستند، -ساختارها بیشتر شبه

، تروچکککنند. به عبارتی تعداد عناصر طراحی زیع فراگیر تبعیت میها، از قانون توزیع توان معکوس و تو(. فرکتال79: 

                                                           
ی . از این رو معنی لغو"افاده معنی تشبیه کند"، که در اینجا، به نقل از لغتنامه دهخدا،«آل»و پسوند« جزء»یا « بخش»به معنی« خبر»متشکل است از واژه« برخال»واژه 11 

 (1394است.)منبع: لغت نامه فارسی دهخدا، به نقل از سالینگاروس« مانندِجزء« »بّرخال»

2008رارشوندگی هندسی  فرکتالی ، منبع: زاپوال،نمونه خود متشابهی و تک -8تصویر  
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ا طراحی با ای یتعدد یک عنصر سازه» داردبستگی  شاناندازهبه هاآنتر است. تعداد نسبی بسیار بیشتر از عناصر بزرگ

تال و خود متشابه، . اشکال فرک(54-51: 1394)سالینگاروس، «عنصر نسبت عکس دارد یک اندازه خاص، با اندازه آن

هستند. ظهور خودمتشابهی در  شدهشناختههای مختلف های تاریخی و فرهنگبرای هنرمندان و معماران در دوره

 یباییزبندی نمود: ناخودآگاه، زمانی که کیفیت فرکتالی، جهت ایجاد حس به دو صورت دسته توانیممعماری را 

دآگاه، زمانی که کیفیت فرکتالی نتیجه یک انتخاب و عمل آگاهانه در است؛ خو شدهانتخابفطری  صورتبه، شناسانه

 (.236-235: 2003ساال،)طراحی است. 

که الگوی  خودمتشابهی است هایمؤلفهبصری آثار معماری، مشاهده بنا جهت مشخص نمودن  وتحلیلتجزیهروش  

یابی به موارد مهمی دست زیرابهلعه است این روش، مرحله مهمی از مطا فرکتالی یا اشکال فرکتالی ریاضی هستند.

های مهم بنا نشان داده ها، نماها و سایر قسمتنماید که الگوهای فرکتالی چگونه در پالنمعین می اوالًکند؛ کمک می

 در توان با اشکال فرکتال مقایسه نمود.اگر الگوهای فرکتال از تکرار برخی اشکال یافت شوند، آنگاه می ثانیاًشوند، می

مایند، نبنا را منتقل می رانه معماهای نمای اصلی ویژگی معموالًبندی معماری، پالن، نما و ترکیب وتحلیلتجزیهتئوری 

: 2016شیشین،) سنجیدهای شبه فرکتالی بنا را توان ویژگیها، میدر مقیاس تکرارشوندهمتشابهی  خودبا آنالیز  بنابراین

توان بُعد فرکتالی را از روش محاسباتی نیز سنجید تا به محاسبه می بصری، وتحلیلیهزتجدر این روش، عالوه بر  .(1088

بازار سنتی نیز، رسید. نگارندگان در پژوهشی مجزا به این روش  شناسانه یباییزعددی میزان نظم و پیچیدگی در بُعد 

 اند که از حوصله این بحث خارج است.پرداخته

 در بازار سنتی ندیب مقیاسخود متشابهی، تکرار و 

(. در 33:  84مولوی، ) فضاسترسیدن به نقطه تعادلی میان نظم و پیچیدگی، از ضروریات ایجاد وحدت در کلیت  

دارد.  اهآن اندازهنسبت متناسبی با  هاآنکه تعداد  های مختلفی از کوچک تا بزرگ دیدتوان مقیاسقدیمی می شهرهای

با تعداد بیشتر جهت نیل به مقیاس انسانی وجود داشته  تریکوچک هایمقیاس کند که بایستیسالینگروس مطرح می

( نشان داد بازار سنتی به لحاظ عملکردی و محتوایی دارای سلسله 2-2در بخش ) هابررسی( 80: 2008زاپوال،) باشد

انی، انس بینیجهاناسات و با نیازها، احس تنیدهدرهم ایشبکهو داخلی است و همچون  ایمحلهمراتبی در مقیاس شهری، 

، هانآنماید. جهت تبیین الگوی هندسی حاکم بر این محتوا، الگوهای متشابه اجزاء بازار سنتی و میزان تکرار عمل می

 شود.در سه مقیاس کالن، میانه و خرد، بررسی می

ی اند. این فضای میانا در برگرفتهها آن رها و غرفهکلیت طرح همه بناهای بازار یکسان است: فضایی در میانه که حجره 

: اندشودهگیکدیگر آمده و به هم  درپیپیباز که این فضاهای باز و بسته و نیمه گاه حیاط است و گاه فضایی سرپوشیده

و  زنندمیمیانی، حرف آخر را  هایحیاط...اما در این میان، و هاایوانو  هارواق، هاداالنها و های متعدد، تیمچهحیاط
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 قصنبیدر فضاهای اصلی، هندسه طرح کامل و  خصوصبهبازار  بنای. در آورندمیاسباب اعتبار فضاهای دیگر را فراهم 

ور بر دو مح تأکیدو  محورهاو  مرکزهابخشیدن به  بااهمیتاست که بر سراسر بنا از جز تا کل حاکم است. این هندسه، 

 هاآن مکرر بر تأکیدو با  گیردمیمختلف تقارن و تکرار، شکل  هایتصورعمود بر هم و استفاده از اشکال خالص و نیز 

(. مقابله و رقابت فضای باز حیاط با فضای بسته تیمچه، 7-8: الف 1383حاجی قاسمی،) کندمیجلوه  ترقاطعاستوارتر و 

فیت یع، کیشیوه ترکیب فضاهای باز و بسته بزرگ و کوچک بر اساس نظامی هندسی، طراحی فضای سرپوشیده وس

هایی بخش هاآنهایی بوده که بر اساس اند، ویژگیخلق کرده یادماندنیبهخاص فضاهای بسته و کوچک که فضایی مهم و 

ل بصری انتخاب شدند. به دلی وتحلیلتجزیهبر فضاهای باز و بسته، جهت  تأکیداز بازارهای تبریز، کاشان و تهران با 

فرکتالی در مدارک مربوط به پالن، برش و -رونی در بازار سنتی، بررسی الگوی شبهبودن و عدم وجود نمای بی گرادرون

 های موردی انتخابی، انجام شد.تزیینات نمونه
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مقیاس میانه آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در  مقیاس خرد آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در   

بازار کاشان: تیمچه 
ن

امی
الدوله

 

 

 

 

 

 

ج(  بازار کاشان، ماخذ:   1389ب( بازار تهران،ماخذ: حبیبی،1388الف( بافت بازار تبریز،ماخذ:جهاددانشگاهی دانشگاه تهران، -9تصویر 

   www.Lastsecond.ir تکرارشوندگی مراکز نیرومند در مقیاس کالن

 

(70ب:1383برش تیمچه امین الدوله، ماخذ: )حاجی قاسمی،-ب10تصویر  

 

(70ب:1383پالن تیمچه امین الدوله، ماخذ: )حاجی قاسمی،-الف10تصویر  

 

(71ب:1383ذ: )حاجی قاسمی،سقف تیمچه امین الدوله، ماخ-ج10تصویر  

 

و تکرارشونده در  مقیاس میانه و خرد اجزاء نمونه های موردی بازار سنتی ایرانی، منبع: نگارندگان آنالیز اجزا متشابه -6جدول  
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ی
ی بخش

 بازار کاشان: تیمچه و سرا

 
 

 

 
 

 
 

مقیاس میانه آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در  مقیاس خرد آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در   

بازار تبریز تیمچه حاج 
ی

محمدقل
 

 
 

 
 

 

(83ب:1383برش تیمچه وسراس بخشی ، ماخذ: )حاجی قاسمی، -ب11تصویر  

 

(81ب:1383پالن تیمچه وسراس بخشی، ماخذ: حاجی قاسمی،-الف11تصویر  

 

(79ب:1383سقف فضای میانی تیمچه ، ماخذ: )حاجی قاسمی،-ج11تصویر  

 

 (83ب:1383اجی قاسمی،سقف فضای میانی تیمچه ، ماخذ: )ح -د11تصویر

 

 (145الف: 1383حاجی قاسمی،(پالن تیمچه حاج محمدقلی، ماخذ-الف12تصویر

 

(145الف: 1383برش تیمچه حاج محمد قلی، ماخذ:)حاجی قاسمی،-ب12تصویر  

 

ماخذ: جهاددانشگاهی دانشگاه  تیمچه حاج محمد قلی، ماخذ سقف-ج12تصویر

(50  :1388تهران،  
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ی
 بازار تبریز: تیمچه حاج صفرعل

  
 

 
 

 

بازار تبریز: تیمچ
ه شیخ کاظم

 

 

 

 
 

 (125:الف1383پالن تیمچه حاج صفرعلی، ماخذ: )حاجی قاسمی،-لف13تصویر

 

126الف:1383حاجی قاسمی، )ه حاج صفرعلی، ماخذ:برش تیمچ-ب13تصویر  

 

سقف تیمچه حاج صفرعلی، ماخذ: جهاددانشگاهی دانشگاه -ج13تصویر

50: 1388تهران،  

 

120الف:1383پالن تیمچه شیخ کاظم، ماخذ: حاجی قاسمی،-الف14تصویر  

 

122الف:1383برش تیمچه شیخ کاظم، ماخذ: حاجی قاسمی،-ب41تصویر  

 

122الف: 1383سقف تیمچه شیخ کاظم، ماخذ: حاجی قاسمی-ج14تصویر  
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بازار تهران
ب

ی نوا
: سرا

 

 

 

مقیاس میانه آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در  مقیاس خرد آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در   

181: 1383پالن سرای نواب، ماخذ: حاجی قاسمی،-الف15تصویر  

 

182الف: 1383برش سرای نواب، ماخذ: حاجی قاسمی،-ب15تصویر  

 

181: 1383ن، ماخذ: حاجی قاسمیسقف فضای میانی و داال-ج15تصویر  

 

 آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در  مقیاس میانه و خرد اجزاء نمونه های موردی بازار سنتی ایرانی، منبع: نگارندگان -6جدولادامه 

 ایرانی، منبع: نگارندگانآنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در  مقیاس میانه و خرد اجزاء نمونه های موردی بازار سنتی  -6جدولادامه 
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ی امیر
 بازار تهران: سرا

 

 
 

 

 

بازار
 

تهران
صریه

: قی
  

 

 

 و تکرار فضای باز حیاط سراها تشابه 

 مختلف هایاندازهدر  هاتیمچه ضلعیهشتپالن  تشابه 

  در داخل هندسه  هاحجرهتکرار فرم پالنی مربع و مستطیل

 تربزرگ چهارضلعی

  و  ضلعیهشت مختلف با پالن هایتیمچهتشابه فضاهای مرکزی

 در بازار تبریز باهمسقف گنبدی 

 سقفی  هایمقرنسو  هاکاربندیاجزاء  هایشاپرکی تکرار

 مختلف هایمقیاسدر 

  و در اتصال  هاراستهسقفی در طول  هایطاقتکرار قوس

 فضاهای مرکزی به

  هاراستهتکرار مدول نورگیر سقفی در طول 

 تکرار مدول نورگیر سقفی حول فضاهای مرکزی 

186الف:1383پالن سرای امیر، ماخذ: حاجی قاسمی،-لف16تصویر  

 

187الف:1383برش سرای امیر، ماخذ: حاجی قاسمی،-ب16تصویر  

 

187الف:1383سقف، سرای امیر، ماخذ: حاجی قاسمی، -ج16تصویر  

 

174الف: 1383،، ماخذ: حاجی قاسمیپالن قیصریه-الف17تصویر  

 

173الف: 1383،، ماخذ: حاجی قاسمیبرش قیصریه-ب71تصویر  

 

174الف: 1383سقف قیصریه، ماخذ: حاجی قاسمی،-ج17تصویر  
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 گیرینتیجه

تبیین زبان الگوی بازار  باهدفو داخلی،  ایمحلهمحوری در سه مقیاس شهری،  زمینه هایمؤلفهدر بخش اول پژوهش، 

 است که امکان گسترش محوری زمینهای دارای کیفیت بافت، خود زمینه دهد اینسنتی، بررسی شد. نتایج نشان می

های یابد. توجه به جنبهمنسجم و پایدار تکامل می صورتبهطول زمان  در وارتباطی را داشته  هایمفصلاز طریق 

دهد. در می بازار سنتی را شکل محور زمینهملموس و ناملموس محیط پیرامون از مقیاس کالن تا خرد، زبان الگوی 

هنده دبازار سنتی ایرانی انجام شد. نتایج نشان بررسی جایگاه هندسه فرکتال در تجلی عینی زبان الگوی بخش دوم،

 کالن، میانه و خرد، الگوی تجلی هایمقیاسنظم عملکردی در  دربرگیرندهنظم شکلی ناشی از هندسه شبه فرکتالی، 

که در معماری مدرن به  شودمیمنجر به تحقق مقیاس انسانی پایدار  نظمی چنین بازار سنتی است. محوری زمینه

 است. شدهسپردهفراموشی 

شود فرکتال در مقیاس کالن بازار شامل عملکردهایی از جنس ارتباط پس از انجام تجزیه تحلیل بصری، مشاهده می

عملکرد خاص مراکز هندسی  س میانهدر مقیا کالبدی، در این مقیاس است.-قوی با بافت پیرامون و انسجام عملکردی

 یادولهممتشابه فرکتالی و تکرار آن در بافت بازار شامل مراکز سرپوشیده و باز بر اساس نیازهای عملکردی بازار، تکرار 

دی کالب-، چرخش حرکتی در مفصل چهارسوها، نشانگر انطباق عملکردییفروشخردهدر مسیر خطی با عملکرد  هاحجره

و سراها( و تعدد زیادی عملکرد  هایمچهتتعدادی عملکرد درشت مقیاس ) مقیاسی شامل مراتبلسلهساست که وجود 

ها تجمع اصناف تجاری مشخص در تیمچه شود.خطی( را شامل می یرهایمسدر  هاحجرهتکرار و تناوب ) یزمقیاسر

 در بودن و تمرکز در فضا است.و در درون « آوردن هم گرد»جهت نوعی  در موجب ترکیب کالبد و عملکرد خاص آن،

 رارتک جهت سازه و پوشش نهایی، یآجرکاربنا شامل تکرار مدول  دهندهشکلاجزاء  مقیاس خرد، تعداد بسیار زیادتری

  ضلعیشته هایمفصلو تکرار  تشابه وبازار تهران  هایحیاطتشابه 

 دارای سقف گنبدی بازار تهران

  در فضاهای بسته  اندازههمبا اضالع غیر  ضلعیهشتتشابه پالن

 در بازار کاشان هاحیاطمرکزی و فضای باز 

  

 

 آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در  مقیاس میانه و خرد اجزاء نمونه های موردی بازار سنتی ایرانی، منبع: نگارندگان -6جدولادامه 

 آنالیز اجزا متشابه و تکرارشونده در  مقیاس میانه و خرد اجزاء نمونه های موردی بازار سنتی ایرانی، منبع: نگارندگانیافته های منتج از  -6جدولادامه 
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های سقفی از مدول مقرنس ،هاراستهدر مسیر خطی  هاآنو نورگیرهای  هاتاق، تکرار سراهاو  هایمچهتها در بدنه قوس

به آسمان و تبدیل از ماده به نور به سمت بینهایت حرکت  بااتصالکه  سقفی یرهاینورگسمت  بزرگ به کوچک به

هدف نهایی نبوده بلکه با انطباق با  صرفاً حاکی از بعد فرکتالی قوی است. چنین هندسه فرکتال و بصری، ،کندیم

 سازد.المی را متجلی میگرا و پویای اسبینی وحدتهای عملکردی، انسجام معنایی ناشی از جهانمقیاس

وجود سلسله مراتبی فرکتال گونه، در این پدیده معماری شهر  دهندهنشانبازار سنتی  وتحلیلیهتجزنتایج حاصل از     

می، هر اسال بینیجهانعملکردی برگرفته از -رفتاری هایمقیاس دربرگیرندههندسی فرکتال  هایمقیاسسنتی است. 

و الگوی فضای باز سراها در  هاتیمچهو در این میان الگوی متشابه  شودمیادشان افزوده بر تعد شوندمی خردترچه 

های مختلف، مراکز نیرومند مقیاس میانه جهت اتصال اجزاء مقیاس کالن و مقیاس خرد هستند و مفاهیمی مقیاس

م کل واحد و منسج عنوانبه اجتماعی را در تجلی کالبدی شبه فرکتالی،-عمیق از زمینه تاریخی، انسانی و فرهنگی

ریق از ط محوری زمینهبازار سنتی و تجلی عینی این  محور زمینهدهنده ساختار . تمام این موارد نشاننمایندمیمعرفی 

پرداخت سطحی  صرفاًمعاصر پیرامونی، برداشت از زبان الگو و نه  وسازهایساختساختاری فرکتالی، است. لذا در 

تدوین ضوابط طراحی در بافت و هم از طرف طراحان، تداوم ماهیت منسجم بافت تاریخی بازار ظاهری، هم در  صورتبه

 دنبال خواهد داشت. سنتی را به

بازار سنتی فرکتالی مقیاس بندی اجزاء مقیاس بندی عملکردی تشابه بصری اجزاء فرکتالی   میزان تکرار فرکتالی 

 مقیاس کالن:

ارتباط با بافت پیرامون و 

هندسه ) مسکونیی همسایگ

 ارتباطی(

های ارتباطی متشابه، شریان

با بافت پیرامون منجر  تنیدهدرهم

 به ایجاد کل واحد و منسجم

تشابه مدول حیاط بافت مسکونی 

 با حیاط سراها

 ستون فقرات شهر سنتی

 ارتباط بازار با محالت مسکونی

بازار با مساجد و عملکرد  جواریهم

سیاسی-مذهبی  

 کم

دیک کل واح  

 مقیاس میانه:

اجزا مختلف عملکردی  نشینیهم

 درون مجموعه بازار سنتی

 بعدیسه)هندسه دوبعدی پالنی و 

 فضایی(

هاتیمچهفضای بسته   

سراها بازفضاهای   

هاحجرهمسیرهای خطی   

ها راسته و در تقاطع صورتبه 

چهارسوها صورتبه  

مختص هر  عملکرد تجاری بازرگانی

 تیمچه

های مذهبیمناسبتدر  آییهم گرد  

در  هاحجرهدر  فروشیخردهتوزیع 

هاراستهمسیر   

 متوسط

تعدادی فضای درشت 

سرپوشیده و باز 

تعداد  با همبهمتصل

 هاحجرهبیشتری مدول 

ترکوچکو فضاهای   

 مقیاس خرد:

و دوبعدیهندسه تزیینات   

جرزها آجرکاریمدول   

فیهای سقمدول مقرنس و طاق  

ایاجزا ء عملکردی سازه  

 عملکرد آکوستیکی

 زیاد

فرکتالی  بازار سنتی ایرانی، ماخذ: نگارندگان-جمع بندی مولفه های ساختار شبه -7جدول  
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Abstract  

The lack of continuity of the values of Islamic art and architecture in the design of new 

structures in the historical context is a limitation and threat to the life of these precious 

urban areas. Among these, contexts of traditional Iranian bazaar , as valuable but 

problematic areas  which have been subjected to the crisis of functional-physical 

constraints of new and uncontrolled structures, are the fields whose recognition of their 

qualitative features is essential for the emergence of coherent interactions with context. 

In this paper, therefore , aimed at explaining the language of the context-centered pattern 

of traditional market  as an outstanding  example of traditional Iranian art and 

architecture, first  the analytical-descriptive method, as the subset of the qualitative 

research methodology, is used to collect and analyze the necessary information.In the 

second part, using the visual fractal analysis method , the correlation between the 

context-oriented  quality components of  the traditional market elements , was examined 

with a fractal geometry pattern, with emphasis on open and closed spaces. The findings 

suggest the context-orientation of  traditional markets in urban, neighborhood and 

domestic scale in such a way that the visual  analysis in three macro-, medium and micro 

scales confirms the overlapping of quality values of context-orientation  with a fractal-

likel geometric pattern  manifested  concretely in  conceptual mentality of traditional 

architect. Fractal geometric scales  embodying  behavioral-functional scales reflects  the 

semantic integration  from unified and dynamic Islamic worldview. The patterns similar 

to (chambers) Timcheh and pattern for open spaces  as strong centers of 

medium  provides the junction and integration of  macro and 

micro scale   and  corresponding to  law of  reverse power of  fractal dimension, the  more 

scalable the micro components are, the greater  they are in number. 

Key Words: Traditional Market, Contextualism, Historical context , Fractal Geometry, 

context  Scale 
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Research objectives: 

1. Explanation of context-oriented pattern language in traditional Iranian market for 

use as design productive in context. 

2. Study of the position of fractal geometry in the pattern language of traditional 

Iranian market. 

Research questions: 

1. Can the traditional Persian market be considered as a context-oriented architecture? 

2. What is the pattern of manifestation of context-oriented concepts in traditional 

market?  

 

 


