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بازار سنتی ایرانی ،به عنوان نمونهای اعلی از هنر و معماری اسالمی ایرانی ،میراث غنی فرهنگی به شمار میآید .این پدیدهی
معماری درشتدانه ،خود متکامل و متجانس با زمینهی شهری پیرامون ،مانند سایر بافتهای شهری ،از عواقب تحوالت
ی داخلی و پیرامونی خود مصون نبوده است .از طرفی تغییر و تحول و ایجاد ساختارهای جدید،
ناشی از زندگی مدرن در حوزه 
جهت تداوم حیات و زندگی بافتهای تاریخی ،ضروری است .مفهوم زمینهگرایی و هدف آن در بافت تاریخی ،بر اساس
مفاهیم کیفی ایجاد کل زنده ،منسجم و پویا ،مبنی بر لزوم شناخت و تأکید بر استخراج زبان الگوی بافت ،جهت انسجام
ساختاری و عملکردی در توسعههای پیرامونی است .این پژوهش ،در راستای واکاوی ناهماهنگی بناهای میانافزا در بافت
تاریخی شهر ایرانی-اسالمی و نقد زمینهگرایی موجود ،ابتدا با روشی توصیفی -تحلیلی ،زبان الگوی بازار سنتی اردبیل را
به عنوان نمونه موردی بررسی مینماید .سپس جهت پاسخ به چگونگی تأثیر میزان انسجام میانافزاها به عنوان سنجهی
زمینهگرایی بر تداوم زبان الگو به عنوان مشخصه تداوم حیات بافت ،از تحقیق پیمایشی (میدانی) ،مشاهده و همچنین از
پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوری اطالعات و از نرمافزار  SPSSبه عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی دادهها استفاده میشود .یافتهها
در بخش اول نشان میدهد؛ مراکز نیرومند کالبدی-عملکردی واجد مقیاسبندی که الگوی حیات ساختار های مختلف را
بهوجود میآورند ،در نمونهی بازار سنتی اردبیل در انطباق با سه مقیاس کالن ،میانه و خرد ،حاکی از حد اعالی کیفیت حیات
است و انسجام معنایی ناشی از جهانبینی وحدتگرا و پویای اسالمی را در ساختار بازار سنتی متجلی میسازد .یافتهها در
بخش دوم حاکی از عدم انسجام کلی میانافزاهای معاصر در حریم درجه دو بازار سنتی اردبیل است .همچنین نشان میدهد
متغیرهای انسجام ساختاری ،انسجام بصری و انسجام فضایی بر متغیر وابسته حیات کالبدی بازار سنتی ،متغیر انسجام فعالیتی
و متغیر انسجام ادراکی بنای جدید به عنوان متغیر پیشبین بر حیات عملکردی بازار سنتی تأثیر مستقیم و معنیداری داشته
و تغییرات آن را پیشبینی میکنند .لذا پرداختن به مفاهیمی چون مقیاسبندی فراگیر و توزیع مقیاسها ،فراتر از الزام صرف
به استفاده از اجر و ارتفاع محدود بنا و قاب پنجرهی چوبی نمایان در حریم بازار سنتی ضروری است تا بتوان مفاهیمی عمیق
از زبان الگوی بافت را تداوم بخشید و توصیههای جدید برای ایجاد هویت طراحی در بافتهای تاریخی ،جهت تأکید بر
«الگوگرایی» به جای «فرمگرایی» برای طراحان داشت.
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 .1مقدمه

 .2پیشینهی تحقیق

مباحث مربوط به زمینهگرایی از دههی  60میالدی مطرح
شد و در مورد الحاق اجزای جدید به شکل شهر بحث
1
میکند (برولين  .)1383افرادی مانند ریچارد هدمن
( )1984به ارتباط بصری بین ساختمان موجود و طرح
پیشنهادی پرداختهاند و افرادی مانند کالینرو)1975( 2
ترکیب ویژگیهای فضایی شکلی شهر سنتی و شهر
معاصر را پیشنهاد دادهاند (رو به نقل از پاکزاد ،1390
 )462-461راجر ترانسیک )1986( 3توجه به نمونههای
سنتی فضای شهری به صورت فرمال و مفهومی را مورد
توجه قرار میدهد و بیشتر بر جنبههای انسانی زمینه
تأکید دارد (ترانسیک به نقل از پاکزاد  .)503 ،1390مریل
گینس )1980( 4در نوشتاری تحت عنوان «آموزش معماری
زمینهگرا» زمینه را در معماری تحت سه موضوع کلی
«الگوهای فرمی ،فعالیتی و اقلیمی» دستهبندی میکند.
کاپن )1999( 5اطالعات زمینهای (فرمی ،انسانی ،بصری)
را جهت طراحی در زمینه مطرح میکند.
وقتی فضاهای خالی توسط دانهها و اجزای میانافزا پر
میشوند؛ همنشینی تازهای میان عناصر موجود و بناهای
میانافزا شکل میگیرد که میتواند رویکردها و کیفیات
بسیار متنوعی را در بر داشته باشد (مسعود .)25 ،1391
منشورها و قطعنامههای جهانی در مورد مرمت شهری ،بعد
مهمی از زندگی جوامع انسانی را شکل میدهند (حبیبی
 .)131 ،1393حدود  34منشور و بیانیه و کنوانسیون از
منشور آتن 1931( 6م) تا کنگره ونیز 1964( 7م) که پس از
قطعنامهی آن ،ارتباط با زمینه ،ارزشی جهانی یافته است و
در صورت جدا کردن بناهای یادمانی از محیط اطرافشان،
از ارزش آن کاسته میشود (مسعود  )93 ،1391و در
نهایت منشور ایکوموس2011 8م در رم ایتالیا ،اشارههایی
گاه صریح و گاه تلویحی نسبت به چگونگی شکلگیری
و هدایت بناهای میانافزا در بافتهای تاریخی داشتهاند.
به تدریج از منشور ونیز به منشور بورا ،9توجه اساسی به
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ساختوسازهای جدید در راستای تداوم حیات در بافتهای
تاریخی ،ضرورتی گریزناپذیر هستند .اما امروزه و بهویژه
در کشورهایی مانند ایران به دلیل فقدان هدایت الزم ،به
نوبهی خود به یکی از تهدیدهای جدی فراروی بافتهای
کهن مبدل گردیدهاند (مسعود  .)85 ،1393متأسفانه در
معماری معاصر ما ،مبانی نظری و رویکردهای اصولی
طراحی بناهای میانافزا در بافتها و زمینههای تاریخی
و اساس ًا بافت زمینه همواره مورد بی-مهری بوده است
(همان  .)61 ،1391با آنکه مباحث مربوط به زمینهگرایی
از دههی  60میالدی مطرح شد و در مورد الحاق اجزای
جدید به شکل شهر بحث میکند؛ مفاهیم و مؤلفههای آن
در راستای حل معضالت عدم انسجام و آشفتگی بصری
شهری را ،میتوان به صورت هماهنگ و درهمتنیده در
معماری سنتی مشاهده نمود .از جمله بافت بازارهای سنتی
ایرانی ،محدودههای ارزشمند ولی مسئلهداری هستند که
روزبهروز دچار بحرانهای ناشی از تراکم عملکردی-
کالبدی ساختارهای جدید کنترلنشده میشوند .شناخت
ویژگیهای کیفی چنین زمینههایی ،جهت ایجاد تعامل و
سازگاری نوپردازیهای میانافزا با آنها ،ضروری است .در
این میان بازار سنتی شهر اردبیل ،بستر مهم مراسم آیینی
و مذهبی در این شهر مهد تشیع ،در اثر خیابانکشیهای
دوران پهلوی از هم گسیخته و بدنههای تجاری معاصر با
کالبد کهن آن درآمیخته است.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان انسجام ساختارهای
نو بر تداوم حیات بافت تاریخی بازار سنتی ،در راستای
واکاوی ناهماهنگی بناهای تازه ساخت با زمینه و نقد
زمینهگرایی موجود و برداشتهای سطحی از پوستهی
مرئی بافت تاریخی ،بهعنوان یکی از مشکالت اساسی
توسعه میباشد تا بتوان به تبیین راهکارهای منجر به
ایجاد انسجام ،با تأکید بر زبان الگوی بازار سنتی رسید.
سؤال پژوهش حاضر این است که چگونه میتوان با
بررسی و آنالیز انسجام میانافزاهای معاصر به عنوان
سنجهی زمینهگرایی ،و مقایسهی آن با ویژگیهای بازار
سنتی به مؤلفههای تأثیرگذار بر تداوم زبان الگو به عنوان

مشخصهی تداوم حیات بافت رسید؟ در این راستا ،ضمن
شناخت مفاهیم مرتبط و انتخاب روش تحلیل مناسب،
میتوان به تحلیل نتایج جهت ارائه راهکار پرداخت.
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«مکان» و «زمینه» گسترش مییابد (حناچی .)17 ،1390
در مورد بازار سنتی مطالعات متنوعی از دیدگاههای مختلف
انجام گرفته است از جمله سرایی ( )1389در مقالهای با
عنوان «تحوالت بازارهای ایرانی اسالمی (مورد :بازار
یزد)» ،با روش توصیفی ،تاریخی و کمی به بررسی اجزای
بازار یزد و جوانب مختلف آن پرداخته و به این نتیجه رسیده
است که بازار به عنوان شاخصهی شهر اسالمی در یزد
همچنان اعتبار کالبدی و اجتماعی مناسبی را در خود نهفته
دارد؛ اما جلوهگاه فعالیتهای مدرن تجاری نیست .نجفی
( )1390در مقالهی خود «بررسی پایداری در بازار ایرانی
(نمونه موردی :بازار وکیل شیراز)» ،با بیان اصول پایداری
در معماری بافت سنتی و بافت جدید معتقد است که این
اصول به ندرت در بافت جدید لحاظ میشوند .زهرا عباسی
( ،)1394در رسالهی دکتری خود با عنوان «بررسی ادراک
فضایی در بازار سنتی ایرانی» به بررسی ویژگیهای ادراک
بصری بازار سنتی با بررسی نمونه موردی بازار کاشان
پرداخته است و مقایسهای با ویژگیهای پاساژ معاصر
پیرامون بازار انجام داده است.
 .3روش تحقیق

نیز مورد استفاده قرار میگیرد و با استفاده از شیوههای
متناسب روایی و اعتبار دادهها بررسی و تحلیل میشود.
 .4مبانی نظری پژوهش
 .1-4مفهوم حیات در ساختارهای سنتی

شهرهای سنتی تشکیل شدهاند از تعداد کمی ساختمانهای
بزرگ ،تعدادی ساختمانهای با ابعاد متوسط و تعداد زیادی
ساختمانهای کوچک ..تمامی اینها در کنار یکدیگر
شهری زنده ایجاد میکنند که انسانها عاشق آنها هستند.
شهرهای سنتی ایران از نمونههای بارز شهرهای زنده
هستند که هر دو قانون توزیع مقیاسبندی و توزیع اندازهها
در آنها به وضوح به چشم میآید (سالینگاروس -55 ،1394
 .)56در شهرهای قدیمی میتوان مقیاسهای مختلفی دید
از کوچک تا بزرگ که تعداد آنها نسبت متناسبی با انداره
آنها دارد ( زاپوال .)80 ، 2009
معماران سنتی مقیاسبندی فراگیر را به صورت شهودی
به کار میبردند؛ اما امروزه تعداد کمی از افراد میتوانند از
اینگونه آموزشها برخوردار باشند .مشکل از طراحی خارج
از زبان فرم سنتی است (سالینگاروس  .)15 ،1394هنگامی
که به زیباترین شهرهای روزگار گذشته نگاه شود؛ همواره
احساس می شود این شهرها زنده هستند .این احساس امر
مبهمی نیست؛ بلکه تصویر دقیقی از یک کیفیت ساختاری
ویژه است .در حالیکه بسیاری از شهرهای معاصر ما فاقد
چنین کیفیتی هستند .پیچیدگی و انسجام شهری همواره
از اساسیترین کیفیتهای ساختاری و از اصول و مفاهیم
محوری در شهر بوده؛ ساختارهایی که در هر ترازی از
بزرگنمایی و نیز در سطوح متفاوتی از لحاظ مقیاس با
پیوندی قوی و محکم و بر اساس یک طرح مناسب به هم
متصل شدهاند (مهاجری .)121 ،1385
الکساندر ( )1977مطرح مینماید که مراکزی که اشیای
مختلف از آنها ساخته میشوند؛ از طیفی زیبا از مقیاسهای
مختلف برخوردار هستند .این مقیاسها در یک سری سطوح
به خوبی مرزبندی شده و با جهشهای معین در میان شأن،
چیده شدهاند .این مقیاسها عبارتند از «مراکز بزرگ ،مراکز
متوسط ،مراکز کوچک و مراکز خیلی کوچک» .و معتقد
است این اولین چیزی است که هر فرد در مورد اشیایی که
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روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد؛ روش
تحقیق ترکیبی است .روش تحقیق ترکیبی آمیخته از
روشهای کمی و کیفی است .هدف از این روش تلفیقی
دومرحلهای ،تحت تأثیر قرار دادن نتایج روش اول (کیفی)
در روش دوم (کمی) است .با تدوین این فرضیه که رابطهی
معناداری بین میزان زمینهگرایی میانافزاهای معاصر و تداوم
حیات بافت بازار سنتی وجود دارد؛ تحقیق به صورت کیفی
آغاز میشود و جهت آزمون ،تداوم حیات بازار سنتی متغیر
وابسته و میزان زمینهگرایی میانافزاهای معاصر ،متغیر
مستقل میباشند .ابتدا مطالعات کیفی بر اساس استدالل
استقرایی و مطالعات میدانی انجام میشود و سپس نتایج
از طریق ارائهی پرسشنامه و بررسی دیدگاههای کسبهی
ساکن در بازار -که حداقل دو نسل سابقهی حضور در
بازار دارند -کسبهی پاساژهای معاصر و متخصصین ،کمی
میشوند .در نهایت نتایج در قالب جداول و نمودارها ارائه
میگردد .نرمافزار  SPSSدر تحلیل دادهها در پرسشنامهها
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در آنها «حیات» وجود دارد؛ درمییابد .چنین حیاتی شامل
حیات ژرف در ساختارهای هندسی است که در نمونههای
تاریخی مشاهده میشود .همچنین شامل جریان زندگی
عادی و فعالیتها و رویدادهای روزمره است که باعث
میشوند فرد احساسی از زنده بودن داشته باشد (الکساندر
.)51 ،1390
از آنجا که منظور از الگو ،مجموعهای از قوانین تجربی
است که رفتاری منظم را ارائه میدهند (مهاجری ،1387
)49-50؛ و زبانهای الگوی یک تمدن غالب ًا مترادف با
میراث فرهنگی و تکنیکی آن تمدن هستند (سالینگروس
)23 ،2000؛ تداوم زبان الگو مترادف است با تداوم حیات
ساختارهای سنتی خواهد بود.
زبان الگو اهداف زیر را دنبال میکند :الف) راهی برای
درک و کنترل سیستمهای پیچیده ،ب) استفاده از زبان
الگو به عنوان ابزاری برای دستیابی به انسجام ساختاری
و عملکردی (مهاجری  .)51 ،1387الگوی حیات را
میتوان عمیقترین تجربهی سلسلهمراتب نظم در دو بعد
عملکردی و کالبدی دانست که از کلیتی واحد و منسجم
و در عین حال پویا ساطع میشود .چنین تعریفی از حیات،
و نحوهی ارتباط اجزا در سلسلهمراتب مقیاسی را میتوان
در پدیدارهای مختلف بر اساس زبان الگوی آن پدیدار
بررسی نمود.
 .2-4مؤلفههای کیفی میانافزاها
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محیط با ماهیتی فراگیر ،اجزایی کوچکتر و یا فروگیرتر ،یا
همان سامانه را درون خود ساماندهی میکند .به عبارت
دیگر ،سلسلهمراتبی از سامانههای بزرگ تا خرد همواره
مشاهده میشوند .به محیط زمینه و به سامانهی محتوا یا
متن نیز گفته میشود .محتوا و زمینهی پیوسته برای رسیدن
به تعادل با یکدیگر در ارتباط هستند و در اثر تعامالتی که
با یکدیگر دارند سازگار شده و به تعادل میرسند (اسالمی
 .)23 ،1393تالش در جهت هماهنگی ،ایجاد تضاد ،تعامل
خنثی ،احساس موقتی و گذرا بودن و کیفیات و رویکردهایی
از این قبیل ،نمونههایی از چگونگی همنشینی ،تعامل و
تأثیر و تأثر بخشهای موجود با دانههای میانافزوده در
بخشهای خالی هستند (مسعود  .)25 ،1391در اسناد

و منشورهای جهانی ،ابتدا به واسطهی غلبهی دیدگاه
متجدد مدرنیسم ،اولویت به تغییرات متجددانه مدرن داده
ی راه ،مقولهی میراث فرهنگی و
شده است؛ اما در ادامه 
هستههای تاریخی شهرها اهمیت مییابند و در نهایت،
عالوه بر وجوه کالبدی میراث ،میراث معنوی و ناملموس
مورد توجه قرار میگیرد (مسعود .)106-90 ،1393
جمعبندی این معیارها و مبانی طراحی بناهای میانافزا به
عنوان جانمایهی اصلی منتج از اسناد بینالمللی را میتوان
در موارد زیر دانست :توجه به زمینه ،توجه به سیما و منظر
شهر و انسجام ،توجه به تداوم تاریخی ،الهام از گذشته
بدون الزام به تقلید ،پرهیز از یکسانسازی ،ارتقای کیفیت
سکونت ،اولویت بخشیدن به نقش تکمیلکنندگی اثر جدید
در بافت اصیل تاریخی و جذب آن در زمینه ،الهامگیری از
معماری و شهر سنتی در شکلگیری معماری میانافزا در
عین خالقیت.
وحدت در طراحی در رویکردهای طراحی زمینهمحور موفق
10
به وضوح یافت میشود (چیزگن .)80 ،2012 ،میس
( )1990تأکید دارد که رابطهی هارمونیک بین بافت شهری
و موضوع معماری میتواند توسط تداوم اتفاق بیفتد .یکی از
آرمانهای معقول که در صورت تحقق ،زیبایی میآفریند؛
احساس پیوستگی با گذشته و آینده است (مسعود ،1391
 .)93-92چنین تداومی صرف ًا با تقلید عین به عین از ظاهر
کالبدی معماری گذشته حاصل نمیگردد بلکه با تداوم
جهانبینی و نوع نگاه به محیط پیرامون در ابعاد کالبدی،
ساختاری و معنایی ،محقق میگردد .یوکیلتو)1999( 11
با اشاره به مفهوم یکپارچگی و ضرورت آن در حفاظت
از منظرهای فرهنگی به سه نوع مختلف از این مفهوم
اشاره میکند (یوکیلتو  1999به نقل از :طالبیان ،1385
 .)19انسجام عملکردی ،انسجام ساختاری ،انسجام بصری.
مرتضی ( )1378مطرح مینماید که انسجام ،یکپارچگی
و همبستگی ،قبل از آنکه یک مفهوم کالبدی و بصری
باشد؛ مفهوم اجتماعی و فرهنگی است .زیبایی و کمال
معماری اسالمی نیز با پیوند دادن مفاهیم عمیق با سطح
قابل درک پدیدهها تبلور مییابد .در چنین مجموعهای،
ارتباط میان اجزا و اتصال آنها با یکدیگر نیز اهمیت مییابد
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و آنچه ارزشمند است نه خود اجزا به تنهایی ،بلکه چگونگی
همجواری آنها در ترکیبی متعادل و منسجم است (اسالمی
.)46 ،1391
 .3-4چهارچوب نظری و مدل تحلیلی

با تکیه بر مبانی نظری و پیشینهی پژوهش ،هدف از
زمینهگرایی ،ایجاد کل منسجم در پروسهی افزودن بنا به
زمینهی بناهای موجود است تا انسجام کالبدی -عملکردی
بوجود آید .جهت ایجاد چنین انسجامی در بافت تاریخی
با استفاده از زمینهگرایی ،شناخت دستور زبان بافت و
استخراج الگوهای نهفته در آن امری ضروری است.
زمینهگرایی بناهای معاصر را میتوان از دو جنبهی تداوم
و پیوستگی ،انسجام و یکپارچگی به عنوان زیرمجموعهی
وحدت و هارمونی سنجید که الزمهی آن شناخت زبان
الگوی زمینه به عنوان مؤلفهی حیات خواهد بود .از طرفی
زمینهگرایی توجه به ارزشهای تاریخی بافت و ارزشهای
روز بافت را موجب میشود و میانافزای حفاظت مبنایی را
به وجود میآورد که تداوم ارزشهای بافت را در پی خواهد
داشت.

با توجه به رابطهی متقابل بین میانافزاهای معاصر و
زبان الگوی بافت تاریخی و نیاز به بازنگری طراحی در
بافت ،با وجود آشفتگیهای کالبدی-عملکردی پیشآمده
به عنوان دغدغهی اصلی این پژوهش ،مؤلفهی «انسجام»
به عنوان یکی از معیارهای مهم تحقق زمینهگرایی ،در
حریم درجه دو بافت بازار سنتی اردبیل بر اساس زبان
الگوی بافت ،مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به اهمیت شناخت دستور زبان زمینه -که در این
بخش به آن اشاره شد -جهت ایجاد هر گونه وحدت،
انسجام و تداوم ،در ادامه ابتدا مفهوم زبان الگو ی بازار
سنتی اردبیل مورد بررسی قرار میگیرد.
در جمعبندی مبانی نظری پژوهش میتوان گفت یکی از
ویژگیهای مهم شهر سنتی حیات آن است که در دوران
معاصر تحت تأثیر میانافزاهای معاصر قرار میگیرد .لذا؛
مدل عملیاتی سنجش زمینهگرایی بناهای معاصر در بافت
تاریخی شامل معیار انسجام و یکپارچگی در بعد کالبدی،
سهگانهی انسجام ساختاری ،انسجام بصری ،انتظام
فضایی را شامل میشود .معیار تداوم تاریخی و پیوستگی،
پیروی اجزای باقت از قواعد مشخص و پایدار در بازهی
زمانی طوالنی ،تداوم نظم شکلی گذشته ،اقتباس شکل
از زمینه بدون الزام به تقلید از گذشته ،دریافت هندسهی
زیباییشناسانه مکرر بافت و تداعی آن به زبان معاصر را
در بر میگیرد .معیار انسجام و یکپارچگی در بعد عملکردی
شامل انسجام فعالیتی و انسجام ادراکی میباشد .معیار
تداوم تاریخی و پیوستگی شامل تداوم نسلی حضور افراد،
تداوم فعالیتی در طول زمان و نظم زیبایی شناسانه مورد
تبعیت نسلهای متوالی و تصویر ذهنی مشترک در اثر
تداوم ارزشها میباشد .در تصویر  ،2مدل تحلیلی معیارهای
کیفی سنجش زمینهگرایی در بافت ،نشان داده شده است.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

تصویر  .1چهارچوب مؤلفههای تداوم حیات بافت و ویژگیهای کیفی
میانافزاها (مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  .2مدل عملیاتی سنجش زمینهگرایی بناهای معاصر در بافت تاریخی (مأخذ :نگارندگان)

 .5محدوده مطالعات و موردپژوهی
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بازار یکی از ارکان اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
کالبدی شهر سنتی ایرانی و فضای شهری ایرانی است
که تعامالت اجتماعی را در بستر تاریخی فرهنگی پذیرا
شده و واجد ارزشهای کیفی و هنری واالست (حبیب
 .)27 ،1385بافت بازارهای سنتی ،دراکثر شهرها ،با وجود
تفاوتها و شباهتهای کالبدی ،متأثر ازاقلیم و بوم ،دارای
اشتراکات معنایی فراوان ،برگرفته ازجهانبینی مشترک
جامعه سنتی هستند و عالوه بر نقش اقتصادی ،جایگاه
مهمی در برگزاری مراسم مذهبی ،با تأکید بر قشر بازاری

و مساجد و تکایای داخل بازار ،دارند.
محدودهی مطالعاتی پژوهش حاضر ،بازار سنتی شهر اردبیل
و حریم درجه دو پیرامون آن است .بازار سنتی اردبیل جزء
بازارهایی است که در اثر خیابانکشیهای معاصر دچار
گسست شده و بدنههای تجاری در لبهی معابر جدید
گسترش یافته است .این بازار در سال  1364در فهرست
آثار ملی به ثبت رسیده و تا کنون شاهد دورههای مرمتی
مختلف بوده است .بر اساس مدل عملیاتی تحقیق ،ابتدا با
روشی توصیفی -تحلیلی زبان الگوی بازار سنتی اردبیل
بر اساس مؤلفههای مستخرج از مبانی نظری پژوهش،
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بررسی و سپس از معیار انسجام کالبدی-عملکردی جهت
سنجش میزان انطباق میانافزاهای معاصر با زبان الگوی
بافت بازار سنتی اردبیل به عنوان نمونه موردی استفاده
میشود .شش عدد از پاساژهای معاصر ساخته شده در

75

حریم درجه دو بازار سنتی اردبیل ،جهت انجام تحلیلهای
کیفی و کمی جهت مقایسه با زبان الگوی بافت تاریخی
مورد نظر انتخاب شدهاند (تصویر .)3

تصویر .3الف) محدودهی بافت تاریخی بازار سنتی اردبیل ،ب) پاساژهای معاصر در حریم درجه دو بازار سنتی اردبیل( ،مأخذ :نگارندگان)

 .5-1مقیاسبندی مراکز نیرومند در بازار سنتی اردبیل
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با انجام تجزیه تحلیل عملکردی ،مشاهده میشود در مقیاس
کالن بازار اردبیل ،شامل عملکردهایی از جنس ارتباط قوی با
بافت پیرامون و انسجام عملکردی-کالبدی ،در این مقیاس
است .در مقیاس میانه ،عملکرد خاص مراکز هندسی متشابه و
تکرار آن در بافت بازار شامل مراکز سرپوشیده و باز بر اساس
نیازهای عملکردی بازار ،تکرار مدولهای حجرهها در مسیر
خطی با عملکرد خردهفروشی ،چرخش حرکتی در مفصل
چهارسوها ،نشانگر انطباق عملکردی-کالبدی است که وجود
سلسلهمراتب مقیاسی شامل تعدادی عملکرد درشت مقیاس
(تیمچهها و سراها) و تعداد زیادی عملکرد ریزمقیاس (تکرار
و تناوب حجرهها در مسیر های خطی) را شامل میشود.
تجمع اصناف تجاری مشخص در تیمچهها موجب ترکیب
کالبد و عملکرد خاص آن ،در جهت نوعی «گردهم آوردن»
و در درون بودن و تمرکز در فضا است .در مقیاس خرد،
تعداد بسیار زیادتری اجزای شکلدهندهی ،بنا شامل تکرار
مدول آجر کاری جهت سازه و پوشش نهایی ،تکرار قوسها
در بدنهی تیمچهها و سراها ،تکرار تاقها و نورگیرهای آنها
در مسیر خطی راستهها ،مدول کاربندی سقفی از بزرگ به

کوچک به سمت نورگیرهای سقفی ،که با اتصال به آسمان
و تبدیل از ماده به نور به سمت بینهایت حرکت میکند؛
حاکی از حد اعالی کیفیت حیات است.
طبق جدول  ،1چنین مقیاسبندی عملکردی ،متناظر با
مقیاسبندی هندسی و بصری در اجزای بنای بازار بوده و در
مجموع ماهیت کالبدی-عملکردی مملو از مراکز زنده و پویا
بهوجود آورده است .در ساختار شهر اسالمی ،مقیاسبندی و
سلسلهمراتب کالبدی و هندسی ،صرف ًا هدف نهایی نبوده؛
بلکه با انطباق با مقیاسهای عملکردی ،انسجام معنایی ناشی
از جهان-بینی وحدتگرا و پویای اسالمی را در ساختار بازار
سنتی متجلی میسازد .زبان الگوی بازار سنتی شامل مراکز
نیرومند عملکردی و کالبدی در مقیاسهای مختلف و تناظر
این مؤلفهها بر اساس جهانبینی وحدتگرا و پویای اسالمی،
ویژگی حیات را در این پدیدار متبلور میسازد .چنین الگوی
حیاتی بسته به کیفیت میانافزاهای معاصر تعادل کالبدی-
عملکردی خود را از دست داده و دچار بحران میشود؛ یا
ثبات و ارزشهای خود را تداوم میبخشد.
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جدول  .1تحلیل مقیاسبندی مراکز نیرومند عملکردی -کالبدی منجر به حیات در بازار سنتی اردبیل (مأخذ :نگارندگان)

مقیاسبندی مراکز نیرومند در کلیت بازار سنتی اردبیل

مدول آجرکاری جرزها ،کاربندی و
شریانهای ارتباطی متشابه ،در هم فضای بسته تیمچهها ،فضاهای باز سراها،
تنیده با بافت پیرامون منجر به ایجاد مسیرهای خطی حجرهها به صورت راسته طاقهای سقفی ،مدول نورگیرهای سقفی
و در تقاطعها به صورت چهارسوها
کل واحد ،تشابه مدول حیاط بافت
مسکونی با حیاط سراها

پالن فضاهای باز و بسته بازار اردبیل
(مأخذ :ترسیم شده توسط نگارندگان)

مصداق

مراکز کالبدی

مقیاس کالن:
(ارتباط با بافت پیرامون و همسایگی
محالت مسکونی)

بافت بازار اردبیل
(مأخذ :آرشیو میراث فرهنگی اردبیل)

ف ورودی سرایزنجیرلی
سق 
(مأخذ :نگارندگان)

ستون فقرات شهر سنتی ،ارتباط
بازار با محالت مسکونی ،همجواری
بازار با مساجد و مسیر اصلی عبور
دستههای عزاداری ماه محرم و صفر

مرکز عملکرد تجاری بازرگانی مختص
هر تیمچه و سرا ،توزیع خردهفروشی در
حجرهها در مسیر راستهها

اجزای عملکردی سازهای ،عملکرد
آکوستیکی ،نورگیری طبیعی مرکزگرا،
حفاظت اقلیمی

ورودی بازارعالفان
(مأخذ :نگارندگان)

ورودی کاروانسرای
حاجاحمد (مأخذ:
نگارندگان)

مقیاسها

میزان توزیع

عزاداری در بازار
اردبیل (مأخذ:
نگارندگان)

(کم) یک کل واحد و منسجم
(وحدت در عین کثرت)

راسته بازار کفاشان
(مأخذ :نگارندگان)

ستونها و طاقهای سازهای ،نورگیر سقفی سرای
گلشن اردبیل (مأخذ :نگارندگان)

(متوسط) تعدادی فضای درشت سرپوشیده (زیاد) تعداد زیاد اجزای خردمقیاس با میل
به سمت مقیاس انسانی
و باز ،با تعداد بیشتری مدول حجرهها و
(کثرت در عینوحدت)
خردفضاها
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پال ن مسیرهای دسترسی بازار اردبیل
(مأخذ :ترسیم شده توسط نگارندگان)

نورگیرهایسقفی گنبد قیصریه اردبیل
(مأخذ :نگارندگان)

مصداق

مراکز عملکردی

مقیاس میانه:
(همنشینی اجزای مختلف هندسی و
عملکردی درون مجموعه بازار سنتی)

مقیاس خرد:
(هندسهی تزئینات دوبعدی و سهبعدی
فضاهای داخلی)
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 .2-5تحلیل ویژگیهای کیفی میانافزاهای معاصر

ابتدا طبق مؤلفههای تبیین شده بر اساس مبانی نظری
پژوهش در بخشهای قبل ،میزان زمینهگرایی نمونههای
موردی به صورت تحلیل میدانی و کیفی سنجیده شد و
سپس با استفاده از پرسشنامه ،نتایج کمی و تأثیر آن بر
تداوم حیات بازار سنتی ،مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان
به چگونگی تأثیر میزان زمینهگرایی ساختارهای نو بر بافت
تاریخی بازار سنتی رسید .حیات اقتصادی ،اجتماعی و
کالبدی بازارها تحت تأثیر نوپردازیهای معاصر پیرامون
آنها قرار دارد و در صورت عدم توجه به محیط پیرامونی
در شکلگیری چنین بناهایی ،صدمات جبرانناپذیری به
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بافت تاریخی وارد خواهد آمد .بافت بازار سنتی ایرانی،
در نمونه اعالی خود در سه مقیاس شهری و محلهای و
داخلی ماهیت ًا زمینهمحور بوده و ابعادی کالبدی ،تاریخی،
فرهنگی-اجتماعی و انسانی غنی ،جهت هدایت منسجم
ساختارهای پیرامونی معاصر دارد .لذا؛ بر اساس مدل
عملیاتی پژوهش ،سنجش زمینهگرایی ساختارهای جدید
در بافت بازار سنتی اردبیل انجام شد .در ابتدا کیفیت
زمینهگرایی در بناهای معاصر به صورت کیفی و مشاهدهای
بر اساس مدل تصویر  ، 2در دو بخش انسجام کالبدی،
فعالیتی مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)5

اردبیل (مأخذ:
سنتی اردبیل
بازار سنتی
دو بازار
درجه دو
حریم درجه
جدید دردر حریم
تجاری جدید
ساختارهای تجاری
معرفی ساختارهای
جدول  ..22معرفی
نگارندگان))
(مأخذ :نگارندگان
جدول
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پاساژ حنان

پاساژ امام حسین

بازار جالیی

بازارطالفروشان جدید

بازار زعفرانیه

پالن موقعیت

دید از بنا منتهی به بازار

تناسبات بنا و ورودی

مصالح و افزودههای بنا

پاساژ امام حسین

با

جدول  .3.3معرفی کیفیت کالبدی ،عملکردی و نوع مجاورت نمون
نگارندگان))
(مأخذ ::نگارندگان
های موردی با بازار سنتی (مأخذ
نمونهههای
جدول  .3معرفی کیفیت کالبدی ،عملکردی و نوع مجاورت نمونههای موردی با بازار سنتی (مأخذ :نگارندگان)
تناسب عملکردی با بافت

انسجام
عملکردی

انسجام
عملکردی

پاساژ یاقوتی

پاساژ یاقوتی

پاساژ حنان
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تناسب عملکردی با بافت

فعالیتی در
زمانزمان
طولطول
فعالیتی در
تداوم تداوم
اقتصادی
اقتصادی
رونق رونق

نوع استقرار

نوع استقرار

همخوانی هندسه و تناسبات بازشوها

همخوانی هندسه و تناسبات بازشوها

مشخصات کلی

مشخصات کلی
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بنای
تجاری
معاصر
همجوار
بازار سنتی
اردبیل

زرگران
جدید

زعفرانیه

بنای
تجاری
معاصر
همجوار
بازار سنتی
اردبیل

متصل به 2
زرگران
فرعی فرعی
ورودی ورودی
متصل به 2
زرگران
 1390طال و1390
مجاور نقره
نقره طال و
راسته زرگران
راستهمجاور
اصلی اصلی
ورودی ورودی
 90متر تا 90متر تا
جدید

پوشاک مجاور حوزه علمیه و
و
علمیه
حوزه
مجاور
پوشاک
زعفرانیه
1390
بازارمتر تا ورودی اصلی
راسته اصلی 35
1390
زنانه
راسته اصلی بازار
زنانه

لوازم

 35متر تا ورودی اصلی

جالیی

متصل به  3ورودی فرعی

خراطان به  3ورودیبازارفرعی
 1364پالستیک مجاور بازار متصل
جالیی لوازم
خراطان
بازار
مجاور
1364
بازار
پالستیک

انباری

مجاور قیصریه

مجاور قیصریه

 70متر تا ورودی قیصریه
امام حسین 1375

سال ساخت

امام حسین 1375

صنف

انباری

سال ساخت

 70متر تا ورودی قیصریه

صنف

حنان

نوع مجاورت با بازار

1391

نوع مجاورت با بازار

پوشاک

فاصله تا نزدیک ترین ورودی
بازار سنتی

روبروی راسته بازار

فاصله تا نزدیک ترین ورودی
بازار سنتی

 50به 130

 40به 140

 70متر تا ورودی راسته
بازار

تعداد مغازه خالی نسبت به کل

ندارد

 80به 120

 20به 30

حنان

مراجعین به
بازار کل
نسبت به
توسطمغازه خالی
شناخته شده بودن تعداد

1391

بافت
هندسه
شناسانهبه بازار
یباییمراجعین
بودن زتوسط
دریافتشده
شناخته

زیاد
زیاد130
 50به

کم
 40بهکم
140

زیاد
ندارد زیاد

کم
 80به 120کم

کم
 20به  30کم

پوشاک

دریافت هندسه زیبایی شناسانه بافت

روبروی راسته بازار

انسجام کالبدی

بافتبافت
مصالح
چیدمان
دریافتدریافت
مصالح
چیدمان

 70متر تا ورودی راسته
بازار

انسجام کالبدی

آسمان
هماهنگی خط
آسمان
هماهنگی خط
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بررسی کالبدی ،عملکردی نمونهها با مشاهدهی میدانی
و دستهبندی اطالعات نشاندهندهی رقابت بیسرانجام
عملکردی بناهای تجاری قارچگونهی رشدیافته در
کنار هم و همجوار بازار سنتی است که اگر گاه رونقی
احساس شود کوتاهمدت و به گفتهی همایون کاتوزیان
حاصل اقتصاد کلنگی و کوتاهمدت ایران است .رابطهی
پایدار و باثباتی به لحاظ تعامالت اقتصادی وجود ندارد
و منفعتطلبی فرد نسبت به جمع و روابط ناپایدار و عدم
تداوم تعامالت به صورت بارزی دیده میشود .به لحاظ
کالبدی ،نمونهها قبل از ورود به مقیاس رابطهی بنا با
بافت همجوار و در مقیاس تکبنا دارای مشکالت عدیده
و عدم کیفیت در برنامهریزی ،طراحی و ساخت هستند .به
گونهای که مشهود است طراحان صالحیت کافی برای
طراحی در بافت نداشته؛ و کارفرمایان حداقل سطح اجرایی
را جهت صرفهجویی و افزایش سود کافی دانسته و ضوابط
میراث فرهنگی نیز در این میان کارساز نبوده و با نگاه
چکلیستی کارفرمایان و طراحان ،راه به جایی نبرده است.
مشکالت عملکردی و کیفیت نامطلوب کالبدی ،نتوانسته
است تداوم بخش ادراکات حسی مطلوب داخل بازار سنتی،
در محدودهی پیرامونی آن باشد .حس تعلق به مکان،
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آشناییت فضایی ،حس مکان ،خاطرهانگیزی و احساس
رضایت ،واژگانی ناآشنا برای این فضاها میباشند.
 .1-2-5جمعآوری دادهها و تحلیلهای کمی

پرسشنامهای در سه بخش تدوین شده است .بخش اول،
سؤاالت عمومی از کسبهی بازار سنتی و معاصر ،رهگذران
و متخصصین این حوزه را؛ و بخش دوم ،کیفیت زمینهگرایی
ساختارهای جدید با بافت پیرامون را میسنجد .بخش سوم
در جستجوی تأثیر این ساختارهای جدید بر تداوم حیات
بازار سنتی از دیدگاه مردم است .این پرسشنامه در 25
سوال تنظیم شد .بر اساس فرمول کوکران برای 1280
نفر کسبه بازار اردبیل ،به عنوان جامعه آماری 295 ،نفر
به صورت تصادفی انتخاب شدند .قبل از تجزیه و تحلیل
یافتهها قابلیت اتکایی پرسشنامهها و سؤالها مورد ارزیابی
قرار گرفت .هدف از این ارزیابی بررسی میزان دقت و
نارسایی سؤال و نشان دادن نقاط ضعف و قوت و اعتبار
پرسشنامه است .این امر به کمک نرمافزار  20 SPSSانجام
شد و ضریب قابلیت اتکایی سؤاالت محاسبه و ضریب
فپایایی متغیرها در حالت مطلوبی میباشد و به عنوان
یافتهی علمی مورد قبول است.

جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و شغل (مأخذ :نگارندگان)

گروه سنی

فراوانی

درصد

شغل پاسخگویان

فراوانی

درصد

94

31/9

کسبه تجاری پیرامون بازار

103

34/9

متخصص در حوزهی طراحی

25

8/5

 20تا  29سال

131

 49-40سال

40

 39-30سال

باالی  50سال
جمع

30

295

44/4
13/6
10/2
100

رهگذر
جمع

70

295

23/7
100

پاساژ جدید نسبت به بازار سنتی ،دسترسی از خیابان و بازار
سنتی به پاساژ ،اجرای آجر در نمای پاساژ جدید ،در مقایسه
با زیبایی آجرکاری داخل بازار سنتی ،مقطع ثانویهی سنگین
شامل مانکنها ،تابلوها و ...کیفیت اجرایی فضای داخلی،
دسترسیهای داخلی ،نورگیریها ،رونق اقتصادی ،تناسب
عملکردی با راستهی بازار مجاور .در بخش سوم ،با 10
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در بخش اول سؤاالت عمومی شامل سن ،جنسیت و مکان
شغلی شامل بازار سنتی ،بازار جدید ،رهگذر ،و یا متخصص
حوزهی مطرح میشود .در بخش دوم  15سؤال در مورد
مؤلفههای انسجام کالبدی -عملکردی طبق تصویر ،2
پرسیده میشود .از جمله احداث پاساژ در همجواری بازار
سنتی بر اساس ضرورت و احساس نیاز ،وضعیت ورودی

کسبه بازار

97

28/6
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است .بنابراین میتوان گفت که توزیع متغیرهای انسجام
ساختاری ،انسجام بصری ،انسجام فضایی ،انسجام
فعالیتی ،انسجام ادراکی و تداوم حیات بازار سنتی
نرمال است و جهت تحلیل فرضیات باید از آزمونهای
پارامتریک (رگرسیون ،تی تکنمونهای و )...استفاده کرد.

سؤال ،تأثیر انسجام کالبدی بر حیات کالبدی ،تأثیر انسجام
عملکردی بر حیات اقتصادی و مورد سوال قرار میگیرد.
 .2-2-5تجزیه و تحلیل یافتهها

طبق نتایج جدول  5و با توجه به اینکه سطح معنیداری
خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/95بیش از 0/05

جدول  .5نتایج آزمون کولمگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها (مأخذ :نگارندگان)

انسجام
عملکردی

آماره

انسجام
ساختاری

انسجام
بصری

انسجام
بصری

انسجام
فضایی

میانگین

2/6667

2/3989

2/3989

2/8136

انحراف معیار

مقدار  zکولموگروف-
اسمیرنوف
سطح معنیداری

2/5785

انسجام
ادراکی

تداوم حیات
بازار سنتی

2/7684

2/8064

0/83345

0/99443

0/99443

0/80735

1/02489

0/78404

0/67897

0/543

0/870

0/870

0/317

0/248

0/125

0/595

0/067

0/062

0/062

0/073

0/080

0/063

0/068

جدول  .6نتایج آزمون tتکنمونهای (مأخذ :نگارندگان)

مقدار مقایسه= 3

آماره

میانگین

انحراف معیار

انسجام ساختاری

2/66

0/83

-0/33

انسجام فضایی

2/81

0/80

-0/19

انسجام بصری

انسجام فعالیتی
انسجام ادراکی

2/39
3/57
2/76

0/99
0/32
0/78

-0/61
0/57

-0/24

10/38

294

0/000

9/69

294

t
6/86
3/96
5/07

294
294
294

0/000
0/000
0/000
0/000

معاصر با اختالف میانگین  ، -0/61وضعیت انسجام فضایی
میانافزاهای تجاری معاصر با اختالف میانگین ، -0/19
به صورت معناداری پایین تر از حد میانگین میباشد.
وضعیت انسجام فعالیتی میانافزاهای تجاری معاصر با
اختالف میانگین  0/57به صورت معناداری باالتر از حد
میانگین قرار دارد .وضعیت انسجام ادراکی میانافزاهای
تجاری معاصر به صورت معناداری پایینتر از میانگین
قرار دارد و اختالف میانگین  -0/23میباشد .در مجموع،
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طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان
معنیداری بدست آمده که کمتر از  0/05میباشد؛ میتوان
نتیجه گرفت که وضعیت زمینهگرایی میانافزاهای تجاری
معاصر به صورت معناداری پایینتر از حد میانگین قرار دارد.
به گونهای که نسبت به میانگین معیار مقایسه  3که همان
میانگین جامعه ،وضعیت انسجام ساختاری میانافزاهای
تجاری معاصر به صورت معناداری با اختالف میانگین
 ، -0/33وضعیت انسجام بصری میانافزاهای تجاری

اختالف
میانگین

درجهی
آزادی

سطح
معنیداری
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از پنج مؤلفهی کیفی زمینهگرایی ،چهار مؤلفهی انسجام
ساختاری ،بصری ،فضایی و انسجام ادراکی به صورت
معناداری پایین تر از حد میانگین قرار دارند.جهت فرضیه
اصلی به منظور بررسی رابطه میزان زمینه گرایی میان
افزاها و تداوم حیات بازار سنتی ،رابطهی مؤلفهها در ادامه
بررسی میشود .برای تعیین تأثیر متغیر انسجام ساختاری،
متغیر انسجام بصری ،متغیر انسجام فضایی بناهای جدید
به عنوان متغیر پیشبین و حیات کالبدی به عنوان متغیر
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مالک ،با تحلیل رگرسیون تکمتغیره به روش ورود تحلیل
شدند .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود میزان p
مشاهده شده معنیدار است و نتایج نشان می-دهد که
متغیر انسجام ساختاری بنای جدید ( ،)BETA= 0/21متغیر
انسجام بصری بنای جدید ( ،)BETA= 0/39متغیر انسجام
فضایی بنای جدید ( )BETA= 0/20بر متغیر وابستهی حیات
کالبدی تأثیر مثبت و معنیداری دارند و تغییرات آن را
پیشبینی میکنند.

جدول  .7خالصه مدل رگرسیون انسجام کالبدی ،عملکردی ،ادراکی ساختارهای جدید با حیات بازار سنتی (مأخذ :نگارندگان)

آماره

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین
ضریب تعیین
تعدیل شده

انسجام ساختاری

210a.

0/045

0/041

انسجام فضایی

206a.

0/043

0/039

انسجام بصری

انسجام فعالیتی

390a.
159a.
167a.

انسجام ادراکی

0/152
0/025
0/028

0/149
0/022
0/025

جدول  .8نتایج ضریب رگرسیون تکمتغیره بین انسجام کالبدی ساختارهای جدید و حیات کالبدی بازار سنتی (مأخذ :نگارندگان)

متغیر پیشبین

ضرایب غیراستاندارد
B

مقدار ثابت

3/024

انسجام بصری بنای جدید

0/312

انسجام فضایی بنای جدید

0/203

مقدار ثابت
مقدار ثابت

1/737
1/914

T

BETA

19/859

0/000

15/547

0/000

11/608

0/000

0/055.

0/211

3/703

0/043

0/390

7/249

0/206

3/607

0/112
0/165
0/056

P

0/000
0/000
0/000
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انسجام ساختاری بنای جدید

0/202

SE

ضرایب
استاندارد
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جدول  .9نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره بین انسجام عملکردی ساختارهای جدید و حیات عملکردی بازار سنتی (مأخذ :نگارندگان)

ضرایب غیراستاندارد

متغیر پیشبین

B

SE

مقدار ثابت
انسجام فعالیتی بنای جدید

2/294
0/121

0/163
0/044

ضرایب استاندارد
BETA

0/159

T

P

14/078
2/761

0/000
0/006

جدول  .10نتایج ضریب رگرسیون تکمتغیره بین انسجام ادراکی ساختارهای جدید و حیات عملکردی بازار سنتی (مأخذ :نگارندگان)

ضرایب غیراستاندارد

متغیر پیشبین

B

SE

مقدار ثابت
انسجام ادراکی بنای جدید

1/940
1/168

1/167
0/058

ضرایب استاندارد
BETA

0/167

T

P

11/636
2/897

0/000
0/004

یافتهها مبنی بر عدم انسجام ساختاری ،بصری و فضایی
میانافزاهای معاصر ،به عنوان مؤلفههای انسجام کالبدی،
حاکی از عدم توجه به مفاهیم بنیادین نهفته در ارزشهای

مراکز نیرومند کالبدی-عملکردی دارای مقیاسبندی -که
الگوی حیات ساختار های مختلف را ب ه وجود میآورند -در
نمونهی بازار سنتی اردبیل در انطباق با سه مقیاس کالن،

 .6بحث در خصوص یافتههای تحقیق

 .7جمعبندی
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برای تعیین تأثیر متغیر انسجام فعالیتی بنای جدید به عنوان
متغیر پیشبین ،و حیات اقتصادی بازار سنتی اردبیل به عنوان
متغیر مالک ،با تحلیل رگرسیون تکمتغیره به روش ورود
تحلیل شدند .همانطور که در جدول  9مشاهده میشود؛
میزان  pمشاهده شده معنیدار است و نتایج نشان میدهد
که متغیر انسجام عملکردی بنای جدید ( )BETA= 0/15بر
متغیر وابسته حیات عملکردی (در حوزهی اقتصادی) بازار
سنتی اردبیل تأثیر مثبت و معنیداری دارد و تغییرات آن را
پیشبینی میکند .برای تعیین تأثیر متغیر انسجام ادراکی
بنای جدید به عنوان متغیر پیشبین و حیات اجتماعی بازار
سنتی اردبیل به عنوان متغیر مالک ،با تحلیل رگرسیون
تکمتغیره به روش ورود تحلیل شدند .همانطور که در
جدول  10مشاهده میشود میزان  pمشاهده شده معنیدار
است و نتایج نشان میدهد که متغیر انسجام ادراکی بنای
جدید ( )BETA = 0/16بر متغیر وابسته حیات عملکردی (در
حوزهی اجتماعی -فرهنگی) بازار سنتی اردبیل تأثیر مثبت
و معنیداری دارد و تغییرات آن را پیشبینی میکند.

بافت پیرامونی و اولویت فرمگرایی و برداشت از پوستهی
ظاهری بافت است .در حالیکه ،الگوهای معماری میتوانند
با الگوهای اجتماعی متناظر شوند و در ترکیب با هم یک
الگوی اجتماعی -معماری را در سطح باالتر بسازند؛ فرمها
به تنهایی چنین قابلیتی ندارند .یافتهها مبنی بر انسجام
فعالیتی حاکی از تعامل روابط تجاری بین داخل بازار سنتی
و پاساژهای پیرامونی است .همچنین عدم انسجام ادراکی
حاکی از عدم تداوم ارزشهای فضایی و زیباییشناسانه
در نمونهها ،در مجموع نشانگر حد مطلوبی از زمینهگرایی
بناهای معاصر مورد مطالعه در بافت بازار سنتی اردبیل نیست.
از طرفی رابطهی معنادار بین متغیرهای انسجام کالبدی و
عملکردی و مؤلفهی حیات کالبدی-عملکردی بازار سنتی،
نشان میدهد مراکز نیرومند دارای سلسلهمراتب مقیاسی از
جمله تیمچهها ،سراها ،فضاهای ارتباطی ،و عملکرد خاص
هر کدام از این مراکز که «مکان» بازار را بهوجود آوردهاند؛
تحت تأثیر رشد و حضور «فضا»های پوچ پیرامونی ،در
معرض خوردگی و افول از ارزشهای میراثی خود قرار دارند.
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میانه و خرد ،حاکی از حد اعالی کیفیت حیات است و
انسجام معنایی ناشی از جهانبینی وحدتگرا و پویای
اسالمی را در ساختار بازار سنتی متجلی میسازد .در راستای
تبیین مؤلفههای تأثیرگذار بر تداوم زبان الگو به عنوان
مشخصهی تداوم حیات بافت بازار سنتی بر اساس سؤال
اصلی پژوهش ،ابتدا به بررسی و آنالیز انسجام میانافزاهای
معاصر به عنوان سنجهی زمینهگرایی ،و سپس محاسبهی
همبستگی آن با مؤلفههای کالبدی-عملکردی حیات بازار
سنتی پرداخته شد.
یافتهها در بخش دوم حاکی از عدم انسجام کلی میانافزاهای
معاصر ،در حریم درجه  2بازار سنتی اردبیل است .همچنین
نشان میدهد متغیرهای انسجام ساختاری ،انسجام بصری
و انسجام فضایی بر متغیر وابستهی حیات کالبدی بازار
سنتی ،متغیر انسجام فعالیتی و متغیر انسجام ادراکی بنای
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جدید به عنوان متغیر پیشبین بر حیات عملکردی بازار
سنتی تأثیر مستقیم و معنیداری داشته و تغییرات آن را
پیشبینی میکنند .لذا در پاسخ به چگونگی این تأثیر،
مشاهده میشود رابطهی مستقیم و معناداری بین میزان
زمینهگرایی بناهای میانافزا و تداوم حیات بازار سنتی وجود
دارد .لذا پرداختن به مفاهیمی چون مقیاسبندی فراگیر و
توزیع مقیاسهای عملکردی-کالبدی (رفتاری -هندسی)،
فراتر از الزام صرف به استفاده از آجر و ارتفاع محدود بنا و
قاب پنجرهی چوبی نمایان در حریم بازار سنتی ضروری
است تا بتوان مفاهیمی عمیق از زبان الگوی بافت را تداوم
بخشید و توصیههای جدید برای ایجاد هویت طراحی در
بافتهای تاریخی ،جهت تأکید بر «الگو»گرایی به جای
«فرمگرایی» و تداوم زبان الگو به عنوان مولد طراحی
معاصر در بافت برای طراحان داشت.
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