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چکیده
ارسن امیر یکی از مکان های قدیمی بازار تبریز و نشان دهنده هویت آن است .این مکان شامل :سرا امیر ،تیمچه امیر
شمالی ،تیمچه امیر جن وبی ،راسته امیر ،داالن شرقی ،داالن جنوب شرقی و داالن غربی است .بازشوهای این ارسن قدیمی
و به دو صورت چوبی و فلزی و به رنگهای مختلف و تنوع کتیبه ساخته شده اند .روش تحقیق در این پژوهش ،پیمایشی
با بهره گیری از متون و منابع و نیز مصاحبه و پرسشنامه با بکارگیری طیف لیکرت بوده است .این پژوهش دارای دو
پرسشنامه براساس مطالعات محقق ساخته است .جامعه آماری مورد مطالعه در هر دو پرسشنامه به صورت تصادفی
انتخاب شده اند .تعداد نمونه در پرسشنامه اول از میان کسبه و مردم رهگذر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران و
با ضریب خطای  5درصد ،برای کسبه 30 ،عدد و مردم رهگذر نیز 30 ،عدد بوده است و در پرسشنامه دوم نیز به همان
ترتیب بین کارشناسان  20عدد توزیع شده است .در پرسشنامه اول کیفیت کالبدی بازشوها بر اساس سه مولفه:
"عملکرد"" ،فرم"" ،هویت" بررسی شده است .تحلیل دادهها با نرم افزار  SPSSو برای سنجش توزیع نرمال نمرات
متغیرها ،از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف و برای مقایسه هر یک از سه مولفه در دو گروه مردم رهگذر و کسبه از آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است .پرسشنامه دوم که مکان محور بوده ،مولفههای کیفیت را در دو گروه اصول
طراحی و ا صول معماری در هفت مکان مورد مقایسه قرار داده است .نتایج حاکی از آن است بازشوها در این ارسن به
طور کلی از لحاظ فرم کتیبه  12گونه و از لحاظ رنگ  7گونه هستند .میزان کیفیت بازشوها با توجه به سه مولفه در دو
گروه کسبه و رهگذران به ترتیب با میانگینهای  65و  71از امتیاز کل  115ضعیف ارزیابی میشود .بنابراین عالوه بر
توجه به مولفههای با امتیاز کم و ارائه راهکار برای برطرف نمودن آنها ،به تقویت پتانسیلهای موجود از جمله فرمهای
برگرفته از سنت و تاریخ مخصوصا بعدهای محیطی -مکانی تاکید میگردد.
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معماری هر سرزمین و هر فرهنگی ،از ویژگیهای خاصی
برخوردار است که آن ویژگی ها ،هویت معماری آن سرزمین
را تعریف میکنند .عواملی که ویژگیهای معماری یک
سرزمین را حمل میکنند ،طیف وسیعی از اندامها و عناصر
بنا را تشکیل میدهند که شامل نحوه سازمان دهی فضایی و
استقرار کلیت بنا ،تا نحوه به کارگیری عناصر معماری،
جزئیات و نحوه به کارگیری مصالح میشود .در این میان،
عنصر پنجره به دلیل نقشی که در زندگی انسان دارد،
بیشترین تاثیر را از ویژگیهای زندگی میگیرد و یکی از
عواملی است که سهم نسبتا بیشتری در انتقال پیام آن
ویژگیها به عهده دارد ( .)Parsa, 2011, 77وظایف و عملکرد
پنجره را می توان بدین صورت طبقه بندی کرد :ارتباط فضایی،
گردش نور ،تامین نور ،زیبایی نما و جانبخشی به کالبد بنا
(.)Shaterian, 2004, 9-10
بازارهای ایران دارای ارسنهای متعدد به معنای انجمن یا
2
تشکیالت خاص (دهخدا ،)1381 ،1و طبق نظر پیرنیا
( )1370ارسن به معنای مجتمع یا مجموعه است .در ارسن
بازار اندام هایی مانند :راسته ،رسته ،داالن ،سرا ،تی و تیمچه
حضور دارند .بازار تبریز به عنوان یک بلوک شهری و وسیع
ترین سازمان اجتماعی در بین بازارهای ایران ،در بافت
تاریخی شهر تبریز قرار گرفته و مهمترین رکن این بافت است.
این بازار بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است و در سال
 1354با شماره  1346به ثبت رسیده است و دارای 16
راسته 14 ،داالن 22 ،تیمچه 25 ،سرا 14 ،مسجد و حدود
هشت هزار مغازه است .به همین علت نیاز به حفظ و مرمت
آن احساس میشود زیرا هویت و تاریخ این مکان در گرو آن
است .بازار تبریز دارای ارسنهای مختلف است و ارسن امیر
بعنوان بخش مهمی از بازار تبریز و دارا بودن بزرگترین و
کاملترین ارسن از لحاظ جای گیری فضاها مانند راسته ،سرا،
داالن و تیمچه و نیز تنوع بازشوها ،به محدوده مورد مطالعه
اختصاص دارد .در این ارسن تنوع بازشوها زیاد است و تقریبا
تمامی فرم بازشوهای بازار در این قسمت وجود دارد .بناهای
اطراف سرای امیر عبارتاند از :تیمچه امیر جنوبی در ضلع
جنوبی ،تیمچه امیر شمالی در ضلع شمال غربی و بازار امیر
در ضلع غربی سرا .در این مطالعه حیاط امیر به علت بزرگی
فضا به چهار بخش حیاط امیر ،داالن جنوب شرقی ،داالن
شرقی و داالن غربی تقسیم شده است.
فلسفه بازشوها اعم از در و پنجره و نحوه شکل گیری آنها
بسیار گسترده است و بخشی از تاریخ و ارزشهای زیبایی
شناسی بنا به شمار میرود .معماری بکار رفته در بازشوها از

لحاظ زیبایی شناسی فرم ،هندسه گرایی ،اصول طراحی،
مقیاس ،تزئینات ،رنگ و وحدت و  ...جای بحث و بررسی
بسیار دارد ،تا این مجموعه ارزشمند برای آیندگان باقی بماند
و پژوهشگران بتوانند در گذر زمان ،مطالعات خود را بر روی
آن ادامه دهند .در سالهای اخیر بازشوهای ارسن امیر اکثرا
دچار تغییر شدهاند و به گفته کسبه محل ،شکل اولیه خود را
به مرور زمان از دست داده اند .بدین معنی که اکثر بازشوهای
ارسن امیر فرم و رنگ اولیه خود را از دست دادهاند و حتی
درتعدادی عملکرد بازشوها نیز تغییر یافته است .به مرور زمان
مصالح چهارچوب بازشوها که از چوب جنگلی مرغوب ساخته
شده بودند هنگام مرمت یا تعمیر توسط خود کسبه با مصالح
فلزی جایگزین شده اند .بازشوها اکثرا پیوستگی و تناسب خود
را از دست داده اند .در بعضی قسمتها بازشوها به صورت
جلوامده ساخته شدهاند که باعث سد معبر و از دست رفتن
خوانایی شده اند .تزئینات جدید بازشوها اکثرا پیچیده و
نامربوط با معماری بازار میباشند و ظرافت و سادگی اولیه
خود را از دست داده اند .اکثر کتیبههای بازشوها که به شکل
کلیل آذری بودهاند از بین رفتهاند و جز تعداد معدودی باقی
نمانده است و این نشان دهنده ی تغییر اصالت این مکان
ارزشمند میباشد .هر کدام از این موارد به مرور زمان اتفاق
افتاده است و ادامه این روند باعث ایجاد آسیب جدی و حتی
از بین رفتن هویت این مکان خواهد بود.
سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که
بازشوهای ارسن امیر بازار تبریز از لحاظ کم و کیف بازشوها چه
وضعیتی دارند و چه تغییراتی را پذیرا شده است؟ از نظر کسبه
و رهگذران مولفههای عملکرد ،فرم و هویت در طراحی بازشوها
چگونه است؟ اصول طراحی و معماری بازشو در هر کدام از
هفت فضا نسبت به هم چگونه است؟ برای حفظ و نگهداری
بازشوهای بازار چه تدابیری میتوان به کار گرفت؟
 -2چهارچوب نظری

منظور از بازشو در این پژوهش سه عنصر "پنجره"" ،در "
و "در-پنجره" است .گشودگیها برای لوکوربوزیه یکی از
مشکالت اصلی در معماری به حساب میآمد" :در کل
تاریخچه معماری ،موضوع بر یک مشکل اساسی وجود دارد
که گشودگی میان دیوارهاست" .اندازه روزنهها و شکاف یک
فضا و یا یک ساختمان ،نوع و درجه رابطه آن با محیط
پیرامون و نیز میزان تاثیرگذاری محیط اطراف را بر ما ،تعیین
می کند .همچنین نوع این شکاف ها ،بر رابطه میان درون و
بیرون تاثیر عمده میگذارد ( .)Groter, 2010, 102به عقیده
اتوبالنو" :برای آن که خانه ،در حکم یک زندان برای انسان
نباشد باید شکافها و روزنهها ایجاد گردند تا به این ترتیب به
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نحوی ،خانهها با محیط خارج و دنیای اطراف ارتباط برقرار
سازند ".این شکافها اغلب به شکل در و یا پنجره ساخته
میشوند تا شرایط جوی و آب و هوایی فضای درون و بیرون
از یکدیگر تفکیک گردند (همان .)103 ،پنجره" در انگلیسی
 windowو ریشه ی آن  windمیباشد .ارتباط دیرینه زبانها
در اروپا نشان میدهد که کلمه باد منشا اصلی مفهوم لغت
پنجره در این زبان هاست .واژه ویندو 3در زبان انگلیسی از
ریشه واژه وینداگا 4به معنای چشم باد است .اندیشمندان،
معادلهای پنجره و چشمه در التین را به معنای سوراخ،
شکاف ،روزنه ،مزغل و راه دسترسی به کار برده اندParsa, ( 5
.)2011, 80
"در" ها در روزگاران کهن معموال به صورت مستطیل
ساده ساخته میشدهاند تا باز و بسته شدن آنها آسان گردد و
برای استوار بودن در برابر زلزله بر باالی آن کالف چوبی
مینهادند که همان نعل درگاه است .چهارچوب درها معموال
دارای آستانه بلند بود و در پشت لتههای در کار گذاشته
می شده و گاهی پاشنه گردها نیز با آن چسبیده و پیوسته
بودند .پاشنه گردها گاهی جدا از هم و گاهی یکپارچه در پشت
آستانه کوبیده میشده است .کالغپر نیز گاهی به شکل دو
ذوزنقه در پشت شاخ چارچوب و اغلب یکپارچه جای داشته
است (.)Pirnia, 2007, 350
"در-پنجره"ها انواعی از پنجره بودند که یا به صورت
همزمان کارکرد پنجره و در ورودی داشتند یا حتی اگر به

فاصله متغیر شخص نسبت به پنجره ،و به خصوص از آن رو
که غالبا سطح کف اتاقها باالتر از سطح حیاط بود ،در حالتی
فراهم میشد که پنجره تا کف اتاق امتداد یافته باشد
(.)Soltanzade, 1996, 20-21
"کیفیت" واژه ای است که در تمامی رشتههای هنری،
عملی و صنعتی بـه شـکل شـهودی (درون ذهنـی) درک و
به صورت مستمر در چارچوب گفتمان حوزههای مزبور به
کار برده می شـود .بـا ایـن وجـود ،تـالش برای درک کامل
معنای این واژه تالشی ساده و آسان نیست .دشواری این امر
نه به واسطه معنـای شـهودی واژه (که به سادگی قابل وصف
است) بلکه از سرشت متکثر و چندگانه آن سرچشمه
می گیـرد .کیفیـت مفهومی دو وجهی است ،یعنی مفهومی
است "روشن و واضح"  ،ولی در عـین حـال "چنـد پهلـو"
مفهـومی است "قابل فهم" ولی در عین حال "فرار" که به
راحتی تن به تعریف شـدن نمـی دهـد .بـه عبـارت دیگـر
هنگامی که این واژه درمورد کیفیتهای ملمـوس همچنـین
سـختی ،نرمـی ،سـرعت و غیـره بـه کارگرفتـه میشود
مفهومی روشن و قابل فهم دارد؛ لیکن زمانی که درمورد
کیفیتهای غیر ملموسـی نظیـر زیبـایی ،شکوه ،تأثیرگذار
و غیره استفاده میشود ،به مفهومی فرار و چند پهلو مبدل
مـیگـردد .گـستردگی ابعـاد و جوانب هردو حالت مورد
اشاره باعث گردیده است که "مفهوم کیفیت" به مفهوم
نسبی کـه واجـد معنـایی فراتر و متفاوت با معنای بدیهی و

عنوان ورودی مورد استفاده قرار نمی گرفتند ،از لحاظ اندازه
و سایر خصوصیات کالبدی ،همانند انواعی از در-پنجره بودند
که کارکرد ورودی نیز داشتند .در-پنجرهها از لحاظ
ویژگیهای کالبدی تنها تفاوت بارزی که نسبت به درها
داشتند ،وجود سطحی شفاف در تمام یا قسمتی از سطح در-
پنجره بود که نور از آنجا به فضای درون راه مییافت .نور
بسیاری از ساده ترین فضاهای معماری ،مانند حجرههای
برخی از کاروانسراهای کوچک برون شهری یا اتاقهای فرعی
و خدماتی در خانههای کوچک یا در سایر فضاهای معماری،
تنها از طریق در-پنجره تامین میشد .میتوان برخی از

معمول آن است ،تبدیل شود ( . )Golkar, 2000, 41کیفیت،
چگونگی یک چیز یا پدیده می باشد که تاثیر عاطفی و
عقالنی خاص بر انسان می گذارد .منظور از کیفیت از طرفی
خاصیتها و ویژگیهای اصلی یک چیز است (برای نمونه
سکون و دلبازی در یک میدان) و از طرف دیگر کیفیت،
کلیت و سیستمی از جزء کیفیت هایی است که یک چیز را
بوجود آوردهاند (برای نمونه تناسبات ،رنگ و میزان
محصوریت در همان میدان) .به همین خاطر یکبار با
دیدگاهی کل نگرانه ،ویژگیهای اساسی و ماهوی یک چیز
را بررسی نمود و بار دیگر از دیدگاه جزء نگرانه تک تک

الگوهای رفتاری مربوط به سکونت ،به خصوص نشستن بر
روی زمین را در پیدایش ،شکل گیری و تداوم کاربرد در-
پنجره تا دوران معاصر بسیار موثر دانست زیرا در حالتی که
افراد در سطح زمین مینشستند ،برای آنکه دید کافی به چشم
اندازهای واقع در جلوی اتاق یا سایر انواع فضاهای بسته داشته
باشند ،باید از سطحی به بیرون مینگریستند که از کف اتاق
شروع میشد ،زیرا خط افق دید در این حالت در ارتفاع تقریبا
شصت سانتی متری از کفی قرار داشت که با در نظر گرفتن

کیفیتها (جزء کیفیت ها) را مورد توجه قرار داد .حتی
می توان از بررسی یک کیفیت (مانند محصوریت) شروع
کرده و به تبیین ویژگی های آن کیفیت به عنوان منظومه
ای از کیفیتها رسید .به عنوان مثال محصوریت یک فضا
جزو کیفیتی از فضاست که خود حاصل تناسب بین ارتفاع
بدنه و عرض محوطه میباشد (.)Pakzad, 2016, 106
واژه "زیباشناسی" (استتیک) ریشه یونانی داشته و به
معنای "دریافت" است .هدف زیباشناسی این است که
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چگونگی محیط اطراف و جایگاه شخص در محیط اطراف را
به معنای واقعی درک کند .در معماری مقوله زیباشناسی نقش
بسزایی ایفا میکند و تمامی عوامل موثر باید نسبت به یکدیگر
سنجیده شده تا نتیجه کار مصالحه ای از کل آن باشد و یا به
قول رومالدو جیورگالس" :در واقع قرابت زیباشناسی ،هم
چون قرابتهای اخالقی و اجتماعی اغلب منجر به یک
هماهنگی دقیق میگردد" ( .)Groter, 2010, 35از نظر
گوردون کالن "توالی" کلیدی ترین معیار در تجربه زیبایی
یک منظر میباشد .توالی در اندیشه کالن با مفهوم حرکت
ارتباط مییابد به طوری که در مقدمه کتاب خود اشاره
میکند که "هر چند عابر پیاده در داخل شهر با سرعت ثابت
حرکت میکند ،ولی مناظر شهری در دسته ای از
آشکارسازیها به چشم میخورند .این را ما دید پی در پی
مینامیم" (.)Motavali, 2010, 127
همچنین به گفته گروتر بیننده بایستی در میان فضاهای
ساختمـ ان گام نهد و رابطه میان تک تک فضاها را نسبت به
یکدیگر مشاهده نماید تا شرایط کلی بنا را درک کند
( .)Groter, 2010, 174زیبایی شـناسی دارای مولـفههای
گـوناگـونی است که در این پژوهش متناسب با ویژگیهای
بازشوهای بازار تبریز ،تعدادی از آنها جهت بررسی انتحاب
شدهاند که عبارتنداز :عـملکرد ،فـرم ،هـویت ،اصـول
مـعماری و اصول طراحی .در پژوهـش حاضر ،بیشتر کیفیت
از جنبه کالبدی ،ظاهری و فیزیکی بازشوها مانند رنگ،
تزئینات ،فرم ،محصوریت ،انعـطاف پذیری ،خوانایی و وحدت
و  ...مدنظر است ،که این ویژگیها در بازشـوهای ارسـن بازار
بـررسی مـیگـردنـد.

ارسن به معنای مجموعهای بهم پیوسته از فضاهاست و
دارای عملکردهای مختلف است .برای مثال اگر ارسن دارای
عملکرد بازار باشد ،در معماری سنتی و قدیمی ،در مسیر اصلی
شهر ساخته میشده است .بازارهای قدیم دارای مجموعه ای
از فضاهای مختلف راسته ،رسته ،سرا ،تیمچه ،داالن و  ...است.
در کنار این فضاهای اصلی بازار ،معموال فضاهای عمومی دیگر
مانند مسجد ،مدرسه ،حمام ،آب انبار و  ...ساخته میشده و با
هم تشکیل یک ارسن یا مجموعه را میدادند .ارسن میتواند
دارای عملکرد مسجد باشد مانند مسجد جامع اصفهان که
دارای یک حیاط مرکزی ،چهار ایوان و دو گنبدخانه است.
ارسن می تواند دارای عملکرد آرامگاه باشد مانند آرامگاه شیخ
صفی اردبیلی که دارای فضاهای گوناگونی مانند حسینیه،
مسجد جامع ،آب انبار ،حمام ،حیاط و  ...باشد .همچنین ارسن
می تواند دارای عملکرد بازار باشد مانند بازار الر یزد که دارای
چهار راسته است و یا بازار کاشان که دارای فضاهایی مانند
مسجد ،حمام ،تیمچه ،کاروانسرا ،سرا و مدرسه است و در
نهایت بازار تبریز که دارای فضاهای با تنوع زیاد مانند بقعه،
مدرسه ،میدان ،بازارچه ،مسجد ،سرا ،داالن ،تیمچه ،راسته
است.
بازشوها معموال باتوجه به اصول و ضوابطی طراحی
می شوند .بازشوهای بناهای قدیمی نیز از این امر مستثنی
نیستند .مولفههای گوناگونی در ضوابط طراحی بازشوها
دخالت دارند .مولفههایی مانند اقلیم ،زیبایی شناسی،
محص وریت ،ادراک ،خوانایی ،مقیاس ،وحدت ،رنگ ،مردم
واری ،فرم ،ارتفاع و  . ...تعدادی از مهمترین اصول و مبانی
در طراحی و معماری بازشوها در جدول  1بررسی شده است.

Table 1: Principles in the design and architecture of openings
Principles
Picture
The distance between a person from The
landscape also has a significant impact on
his aesthetic perception. The two main
and important spaces are: 1. Observation
distance from the perspective. 2. His
presence in the context of the landscape
(Groter, 2004, 97).

Component

Astetics

In the combination of three issues, one
should always consider: 1. The element
itself, 2. Its relation to the field 3. Its
relation with other elements.

Component

The decorations in Iranian architecture
follow several fundamental principles,
the first of which is the timelessness and
spontaneity of motifs. That is, the designs
used in artistic ornaments do not belong
to a particular time period or just used in

Ornament
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Principles
a specific place or art. The same is true
for openings ornament. The duty of all
architectural ornaments is to maintain the
outline (Groter, 2010, 230).
Form, the visual content of the
architecture is in the first encounter that
can express a concept. In fact, the idea of
the architect's mind creates unity between
form and content. The form expresses
personality and symbolic identity of
architecture and Architecture without the
essence has no specific meaning (Taife,
2015, 79).
In the appearance of the window, it's
known for three things: lighting,
visibility and bonding inside and out. In
the religious and intruder houses, such as
mosques and markets, a larger window is
designed for lighting (Parsa, 2011,78).

133

Component

Form

Function

When the window is not present, the
perception of place and time is somewhat
difficult and unpredictable. Windows and
doors indicate how light enters the space
and the shapes that can be seen through
its various forms (Makani, 2012).

Perception

The lighting conditions of the building
are different in different climates such as
warm and dry, desert and hot and humid
warmth and cold weather. And each in
these areas, according to its specific
climate, requires special lighting (Nemat
Gorgany, 1996, 35).

Brightness

حق پرست ،آصفی و ابی زاده ( )1398در مقاله "تاثیر
هویت مکان بر حس تعلق به مکان ،مطالعه بازار تاریخی
تبریز" با روش پیمایشی به بررسی تاثیر مولفههای هویت
مکان بر حس تعلق مکانی میپردازد .مولفهها عبارتنداز
شناخت ،خوانایی ،تناسب محیطی ،تعامل اجتماعی،
خاطرهانگیزی و رضایتمندی .نتایج نشان میدهد توجه به
نقش مولفههای هویت مکانی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر
حس تعلق به مکان و تالش برای حفظ آنها در بازار تاریخی
تبریز ضمن ارتقای کیفیت بازار ،موجبات تداوم حیات و
ماندگاری این میراث ارزشمند معماری را فراهم میآورد.

میشود و با نیم نگاهی به کل ،به مقصد طراحی اجزا ختم
میشود .مزیت تجربه این نگاه آنست که به مرور دانشجویان
را ،صاحب ذهن جامع نگر مینماید .همچنین نوآموزان را در
جهت شناخت کلیت قرارگیری عنـاصر و ارزشهای زمینه
طراحی یاری میرسـاند .آنها درمییابند که لزوما نمیبایست
بیشترین مداخالت در زمینه انجام شود تا کار معمار دیده
شود ،بلکه فضیلت طرح او در این است که بر اساس تشخیص
نیازها ،سنجیده سخن بگوید و با نگاهی به فهم کل به طراحی
و ادراک نقش اجزا بپردازد .وجوه چالش برانگیز پنجرههای
دانشکده ،توجه به جزئیات ،نحوه قرارگیری در زمینه ،توجه

خاکی قصر و پورمهدی قائم مقامی( )1397در مقاله
" تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه جزء کل بین
(طراحی پنجره در تمرینات مقدماتی طراحی معماری)" به
بررسی نگاه "جزء کل بین" در تمرین باز -طراحی پنجره
سراسری دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی با روش
پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای میپردازد .یافتههای تحقیق
بیان میکند که نگاه "جز کل بین" ،از مبدا طراحی اجزا آغاز

به چشمانداز ،تهویه ،تناسبات ،هندسه ،مقاومت در برابر نور
غرب ،اندازه پنجره ،مصالح و تامین نور است که با نگاه جزء
کل بین تحلیل شدهاند.
ولی بیقی و رنجبر ( )1396در مقاله "تحلیل تکنولوژی
ساختار در پنجرههای ارسی معماری ایران" به بررسـی
پنجرههای ارسی در دو جنبـه زیباشنـاختی و اقلیمی
میپردازند و روش تحقیق در این مطالـعه کتابخانه ای و
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مـشاهده و بـررسی نمونههای موردی است .ارسـیها در این
پژوهـش برای اولین بار بر اساس فرم ظاهری به چهار بخش و
براساس پالن به دو بخش تقسیـم میشوند .در نهایت به این
نتیجه میرسد که فرم ظـاهری این بازشوها براساس کنترل
نورطبیعی خورشید در تابستـان و زمـستان است و پیشنهـاد
میکند برای درک و فـهم جزییـات ،مطالعـات بیشتـری
صورت پذیرد.

پایدار ریخت شناسی بازار تبریز میپردازد و دو مطالعه تحلیلی
از فرم شناسی شهر و ساختمان ،یکی بر اساس مولفههای
کوین لینچ و چندعملکردی بودن بازار تبریز و دیگری بر
اساس اصول سرمایش ،گرمایش ،تهویه و نور طبیعی در بازار
توسط بازشوها و چگونگی پاسخ دهی آنها به شرایط اقلیمی
شمال غرب کشور ارائه میکند و نتیجه گیری و پیشنهاد آن
احیا بازار با مصالح قدیمی و تکنولوژی نور میباشد.

آهانی ( ) 1390در مقاله تحت عنوان "نور طبیعی در
معماری سنتی ایران" به بررسی نقش نور طبیعی در معماری
سنتی ایران که به چـهار گروه عملکرد آب و هوایی نور،
عملکرد روانشناسانه نور ،عملکرد زیبایی شـناسانه نور و
عملکرد سمبلیک و معنوی نور تقسیم میشود ،به روش
بررسی تحلیل کیفی و به صورت کل نگر میپردازد .در نهایت
این مقاله به این نتیجه میرسد که اصول دائمی در معماری
سنتی ایران وجود داشته و همچنان مورد استقاده است و یکی
از این اصول اصلی تعیین فرم ،سـایز و مـکان قرارگیری
بازشوها با توجه به مقدار و کیفیت نور خورشید است که در
این قسمت با پژوهش حاضر همسو میباشد و پیشنهاد این
مقاله لزوم یادگیری اصول طراحی قدیمی توسط معماران
معاصر و اجرای این اصول توسط تکنولوژی مدرن است.

شاطریان ( )1383در کتابی تحت عنوان "اصول طراحی
ساخت پنجره" به مبانی چون بررسی ساختار تصویری پنجره،
نحوه ساخت پنجره از طریق ترسیم الگو ،تصاویر سه بعدی از
پنجره ها ،بررسی انواع پنجره ،کارکرد و اصول طراحی پنجره
و مسائل اقلیمی ان میپردازد و انواع پنجره را از لحاظ کیفی
با روش توصیفی-تحلیلی بررسی میکند.

پارسـا ( )1390در مقـالهای با عنوان "خاستـگاههای
معماری پنجره :جستاری در مفهوم پنجره در زبان فارسی و
فرهنگ ایرانی" به بررسی معانی پنجره و ریشههای آن در
زبـانهای متفاوت به شیوه توصیفی -تحلیلی میپردازد.
بررسی معانی پنجره و ریشه این واژه در چند زبان متفاوت
نشان میدهد که گاهی انتخاب واژهها در ارتباط با شرایط
محیطی و شرایط اقلیمی بوده است ،ولی کاربرد پنجـرههای
مشابه در خانههای ایرانی ،در اقلیمهای متفاوت ،نشان میدهد
که شکل و اندازه و تنـوع پنجـره ،برخالف تصور علمی رایج
که عوامل اقلیمی را برای شکل پذیری آن در الویت قرار
میدهد ،بیشتر تحت تاثیر فرهنگ ایرانی و نوع فضاهای خانه
قـرار داشـته است.
شـو یری و داتا )1388( 6در پـژوهشی با عنوان "پـایداری
شـهری و ریـخت شـناسی بازار تبریز" به بررسی مـدل توسعه

سـلطانزاده ( )1375در کـتابی با عنوان "پنجرههای
قدیمی تهران" به بررسی انواع بازشو و نحوه شکلگیـری و
کارکـردهای آن ،سپس به معرفی انواع پنجرههای تهران در
قرن حاضر (دوران انتقال) ،نوع بندی آنها بر اساس تعداد
دهانه ،انواع تزئینات به کار رفته در این بازشوها و مقیاس و
تناسب میپردازد .نتایج نشان میدهد در این زمان اکثر بناها
بصورت التقاطی ساخته شدهاند و ترکیبی از تزئینات ایرانی و
فرنگی در آنها دیده میشود .بسیـاری از ترکیبات معماری و
تزئینـات این دوران امکان غنی شدن و ارتـقای کیفی
داشـتند.
مطالعـه حـق پرست در بررسی هویت در بازار تاریخی
تبـریز ،مقاله خـاکی قصر در توجه به جزئیات بازشو ،مطالعه
ولی بیقی در بررسی زیبایی شناسی فرم ،مطالعه آهانی در
بـررسی نقـش نور در معماری سنتی ،مقاله پارسا در
بازشناسایی مفهوم بازشـو ،مقاله شـویری در مطالعه فـرم
بازشو ،مقاله شاطریان در احیا بازار با مـصالح قدیمی و
تکنولوزی استـفاده از نور و مطالعه سلطان زاده در بررسی انواع
بازشو با پژوهـش حاضـر ارتباط دارند .با این تفاوت که این
مقاله عالوه بر بررسی تک تک مولـفههای مقاالت قبلی به
بررسی چندین مولفه دیگر از ابعاد مختلف در بازشـوهـای بازار
تبـریز میپـردازد.
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Fig. 1 Conceptual Model

 -3مواد و روشها

تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است که در موقعیت 38
درجه و  8دقیقه عرض شمالی و  46درجه و  15دقیقه طول
شرقی قرار گرفته است .بر اساس اطالعات ایستگاه سینوپتیک
شهر تبریز ،طی یک دوره  21ساله ( ،)2005-1985معدل
سالیانه دما  12.98درجه سانتی گراد میباشد.)URL1( .
محدوده بازار تبریز از شمال به خیابان شمس تبریزی،
ازشرق به خیابانهای ثقهاالسالم و خاقانی ،از جنوب به خیابان

امام خمینی (ره) و از غرب به خیابان فلسطین محدود
میشود .ورودیهای اصلی بازار بزرگ تبریز در محدودهای بین
راسته کوچه که خانه مشروطه هم در آن واقع شده و میدان
دانشسرا قرار دارد .رودخانه مهرانه دو قسمت بازار قدیمی
تبریز را از هم جدا میکند اما بخش شمالی بازار به دلیل جدا
ماندن ازکل مجموعه به تدریج اهمیت خود را از دست داده و
تخریب شده است .قسمت اعظم مساحت بازار در جنوب
مهرانه رود درحد فاصل خیابانهای دارایی ،شهدا و امتداد آن
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در راسته کوچه قرار گرفته است .احداث خیابان دارایی قسمت
کوچکی از بازار را از کل مجموعه جنوبی جدا کرده است .بازار
تبریز به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان ،با وسعتی
حدود سی هکتار و طولی معادل پنج و نیم کیلومتر راسته ،در
فاصله سالهای  1255تا  1275ساخته شده و مجموعهای
بینظیر از تمام تکنیک های سازه طاقی در آن به کار گرفته
شده است ( .)Parsayi, 2009, 55بازار تبریز از نوع بازارهای
مجتمع یا تودهای است که کلیه عناصر در یک مکان قرار دارند
( .)Shafagi, 2006, 73تقاطع راستهها در سه راهیها و
چهارراهیها را طاقهای گنبدی پوشانده است که بزرگترین
گنبد بازار گنبد امیر و زیباترین قسمت آن تیمچه مظفریه
است .مجموعا بازار متشکل از  4715واحد اقتصادی (دکان و
Bazar tabriz plan

حجره) است که  1791واحد آن با طاق آجری 1514 ،واحد
آن چوبی و  1377واحد آن با آجر و آهن و  5طاق بتنی
شمارش شده است (.)Brumand, 1993, 5
ارسـن امیـر بعنوان بخش مهمی از بازار تبریز و دارا بودن
بزرگترین و کامـلترین ارسن از لحاظ جایگیـری فضـاها
مـانند راسته ،سرا ،داالن و تیمچـه است و تقریبا در جنوب
شرقی بازار تبریز قرار دارد .این ارسن دارای حیاطی به
مساحت حدود  3350مترمربع است و فضاهای دیگر مانند
تیمچـهها و سـراها و داالنها در اطراف آن قرار دارند و در
کل شامل  7فضا به نامهای :حیـاط امیر ،تیمچـ ه شمالی،
تیمچـه جنوبی ،راستـه امیر ،دا الن جنوب شرقی ،داالن
شرقی ،داالن غربی اسـت (جدول .)2

Table 2: Location of case study
Amir Arsan Plan

Bazar Tabriz skis in 1927

 حیاط (سرای) امیر :نقشه این سرا ،به صورت متقارنو دارای دو محور شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است.
دورتادور سرا را حجرهها در دو طبقه احاطه کردهاند.
چهارچوب در و پنجره ی بیشتر حجرهها از نوع طاق چوبی و
آهنی است و چهارچوب تخت به ندرت به چشم میخورد.
گرهکاری و شبکه بندی موجود در چهارچوبها از زیباییهای
شایان توجه این سراست .بعضی از حجرهداران و مالکان،
چهارچوب حجره را به رنگ سفید درآوردهاند .چهارچوبهای
چوبی نیز به رنگ طبیعی قهوهای روشن یا تیره جلوهگرند.
 تیمچه امیر شمالی :تیمچه امیرشمالی در طرف جنوبیبازار تبریز قرار دارد .چهارچوب در و پنجرههای داالن این
تیمچه ،چوبی قوس دار بوده و در همه آنها هماهنگی بین
چهارچوب و قوس کلیل باالی آن به زیبایی رعایت شده است.
بیشتر چهار چوبها به رنگ طبیعی قهوهای است ،اما در برخی

مغازه ها ،بنابه سلیقه مالک ،چهارچوبها به رنگ سفید درآمده
که این تفاوت رنگ ،از نمونههای استثنایی ناهماهنگی بصری
در این تیمچه است .چهارچوب برخی از حجرهها چوبی و برخی
دیگر آهنی و آلومینیومی است و بین آنها هماهنگی وجود
ندارد .اشکال گاهقوس دار و گاه تخت چهارچوبها نیز یه این
ناهماهنگی دامن میزند.
 تیمچه امیر جنوبی :این بنا طرحی هشت ضلعی باحجرههای دو طبقه و پاطاقهای مقرنس و کاربندیهای زیبا
دارد .این گنبد نورگیر مرکزی ندارد و در بدنه آن ،چهار روزنه
نسبتاً بزرگ تعبیه شده که به تأمین روشنایی فضای زیرین
کمک شایانی میکند .مشابه این نورگیر در بدنه نیمگنبدهای
جانبی گنبد اصلی نیز وجود دارد .در فضای جانبی مشرف به
ورودی خیابان جمهوری یعنی در جنوب فضای میانی تیمچه،
به منظور بهره گیری از تابش نور از سمت جنوب ،حجرهها یک
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طبقه اند .بازشوهای طبقه اول این تیمچه همگی تغییر کرده و
جدید بوده اما بازشوهای طبقه باال قدیمی هستند که البته در
آنها نیز تغییراتی به چشم میخورد.

بررسی کیفیت کالبدی  -فیزیکی بازشوهای ارسن امیر
بازار تبریز با رویکرد زیبایی شناسی
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که بازشوهای آن همه به صورت ساده و کتیبه مستطیل شکل
هستند و اکثر کاربریهای آن صراف هستند.
 -داالن شرقی :این قسمت حدود سه متر عرض ،هشت

 راسته بازار امیر :این راسته در بدنه شرقی ،ازجنوب بهشمال ،به ترتیب با تیمچه امیر جنوبی سرای امیر و تیمچه امیر
شمالی و در بدنه غربی ،با راسته پشت بازار امیر همسایگی دارد.
باالی هر یک از طاقها یک هورنو به منظور تأمین روشنایی و
تهویه هوای راسته تعبیه کردهاند .مغازهها چهارجوب ثابتی
نداشته و تنها یک در کرکرهای باالرو ،در هنگام بسته بودن
مغازه ،ارتباط آن را با فضای راسته مینمایاند.

و نیم متر طول و تقریباً سه متر و بیست سانتیمتر ارتفاع
داشته و حجره ای در باالی آن قرار دارد .در انتهای مسیر
داالن ،یک در چوبی دو لنگه ،ارتباط با فضای بیرونی را برقرار
میسازد .در ضلع شمالی داالن ،داالن عریضی به عمق تقریبی
سی متر با سقف آجری واقع شده است و باالی طاقهای آن
نورگیرهای کوچکی وجود دارد .حجرههای این قسمت یک
طبقه هستند و بازشوهای آنها  16بازشو چوبی مانند یکدیگر
به رنگ قهوه ای تیره میباشند.

(حیاط) وارد داالن جنوب شرقی گردیده و در ورودی این
بخش به دو قسمت تقسیم می شود .از راهروی سمت راست
به صورت مارپیچ و از راهروی سمت چپ بصورت مستقیم
وارد فضای مربع شکل میشود .در دو راهروی ورودی در طول
گذر مغازههای یک طبقه وجود دارد .در داخل فضای مربع
شکل در چهار ضلع به صورت دو طبقه مغازه هایی وجود دارد

 داالن غربی :چفد طاق ورودی این ایوان ،چهار حجره(دو حجره در طبقه اول و دو حجره در طبقه دوم) پنجرههایی
رو به سرا دارند .پنجرهها دارای چهارچوب بوده و خراطی و
گرهبندی های مشبک زیبایی با نقوش هندسی و اسلیمی بر
روی چهارچوبها به چشم میخورد ( Ranjbar fakhri,
( )2013, 141جدول .)3

 -داالن جنوب شرقی :از قسمت جنوب شرقی سرا

Picture

Table 3: Some of the main features of Arsan Amir
User
Area
Plan
3350 m2
Approximate
))dimensions 70*50
With North-South
stretch

Space

DealerManufacturingWorkshopwarehouse.

Amir
Yard

1

245m2

DealerManufacturingWorkshopwarehouse.

North
Timche

2

235m2

DealerManufacturingWorkshopwarehouse.

South
Timche

3

Approximately 420
m2

Gold and jewelry
sales center

Amir
Raste

4
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برای راحتی تجسم ،بازشوهای ارسن امیر از لحاظ فرم
کتیبهی بازشـوها که تقریبا تنـوع کمتری نسبت به اجزای
دیگر بازشـوها دارند و در مرور زمان تغییـرات کمتری روی
آنها صورت یافته است ،گونه بندی شدهاند .بر اساس این گونه
بندی بازشوها به  12گونه تقسیم بندی شدهاند .گونه 1
قدیمی ترین پنجره موجود در ارسن امیر و به صورت کشویی
است و دارای طاق کلیل آذری است که فقط در تیمچه امیر
شمالی وجود دارد .کتیبه گونه  2از نوع طاق کلیل آذری است
که از این نوع طاق در تعداد زیادی از پنجـرهها استفاده شده
ولی بعد از تخریب ،در بازسازی از آنها استفاده نشده ولی رد
آن برجای مانده اسـت ،گونه  3که دارای کتیبهای بسیار ساده
است که در اکثـر فضاها به تعداد زیاد وجود دارد .گونه  4که
تقریبا بازشوهای آن شبیه ارسی است در حیاط امیـر ،تیمچـه
امیرشمالی و داالن غربی وجود دارد .گونه  ،5بازشـوهای با
کتیبه مشبک هستند که کل کتیبههای بازشوهای داالن
شرقی از این نوع میباشنـد ،در فضاهای دیگر مانند حیاط
امیر ،تیمچه امیرجـنوبی ،داالن غربی نیز از این گونـه بازشـو
وجـود دارد.
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-

DealerManufacturingWorkshop

Southeas
Corridor

5

25.5 m2

Dealer

Eastern
Corridor

6

-

DealerManufacturingWorkshop

Western
Corridor

7

گونه  6نوع خاصی از کتیبه بازشو میباشد که دارای
طرحهای هشت ضلعی است و  % 11.6بازشوهای حیاط امیر
را تشکیل دادهاند .گونه  7بازشوهایی هستند که کتیبههای
آنها به صورت دو طبقه است و به تعداد معدود و مشخص در
حیاط امیر ،تیمچه امیر شمالی و تیمچه امیرجنوبی وجود
دارد .گونه  8و گونه  9دارای کتیبههای مستطیل شکل
هستند که از نظر شکل ظاهری با هم متفاوت هستند .شایان
ذکر است که  % 100بازشوهای داالن جنوب شرقی از نوع
بازشوهای با کتیبه گونه  9میباشند .کتبیه گونه  10بصورت
نیم بیضی با طرح خاص است که تنها  3عدد و در تیمچه
شمالی قرار دارند .کتیبه گونه  11دارای طاق با نوک تیز
میباشد که در نوع خود خاص بوده و در هیچکدام از گونه
بندیهای فوق نمیگنجد و تنها  3عدد در حیاط امیر قرار
دارند .کتیبه گونه  12به صورتی است که کتیبه در چهارچوب
بازشو ادغام شده است و مرز مشخصی بین بدنه بازشو و کتیبه
وجود ندارد و فقط یک عدد در داالن غربی وجود دارد.
بازشـوهای جدید که دارای ویترینهای جلو آمده هستند در
این گونهبندی لحاظ نشـدهاند(جدول.)4
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Categorization

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Category 5

Category 6

Category 7

Category 8

Category 9
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Table 4: Categorization of Amirs Arsan openings by inscription
Picture
Picture Depicted
Number
Percent
0
0
5
0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
7.3%
14
6.3%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
38.7%
19
30.1%
31
82.2%
0
0
0
0
0
0
6
42.8%
6
4.3%
3
4.7%
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14.2%
17
12.4%
0
0
2
4.4%
0
0
0
0
18
100%
1
7.1%
16
11.6%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.1%
2
3.1%
6
13.3%
0
0
0
0
0
0
0
0
30
21.8%
5
7.9%
6
13.3%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
34.9%
0
0
0
0

Used Spaces
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
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Southeast corridor
Eastern corridor

100%
0

40
0

Western corridor

28.5%

4

Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor
Amir yard
North Timche
South timche
Amir raste
Southeast corridor
Eastern corridor
Western corridor

0
4.7%
0
0
0
0
0
1.4%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1%

0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Category 10

Category 11

Category 12

از لحاظ رنگی بازشوهای مکان مورد مطالعه  7نوع
میباشند .قبال رنگ بازشوها اکثرا به دلیل قرار گرفتن در اقلیم
کوهستـانی رنگ تیره بوده است ولی با گذر زمان به دلیل
زمستـانهـای نه چندان سرد رنگ بازشوها در هنگام مرمت و
بازسازی تغییر کرده و از رنگ روشن استفاده شده است .با توجه
به این مطلب ،رنگ سفید بیشتر در بازشـوهای حیاط امیر
اسـتفاده شده است زیرا در فضای باز قرار دارنـد ،در واقـع
 47.4%بازشـوهای حیاط امیر سفید رنگ هستند .بیشتر
بازشوها در هر هفت فضا قهوه ای کم رنگ و یا پر رنگ هستند
و رنگ غالب رنگ قهوه ای کم رنگ است .رنگ آبی به صورت
محدود در حیاط امیر  %2.1و تیمچه امیر شمالی  % 7.9است

و رنگ کرمی نیز فقط در حیاط امیر  %2.1و تیمچه امیر جنوبی
 22.2%وجود دارند .دو بازشوی کشویی قدیمی که در تیمچه
امیر شمالی قرار دارند و سبز رنگ هستند در طول زمان
دستخوش تغییر نشده و از اولین بازشوهای ساخته شده در
ارسن امیر هستند و این نشان دهنده ی این مطلب است که
در گذشته بیشتر از رنگ سـبز در بازشوها استفاده شده است.
 6رنگ فوق تقریبا از رنگهای قدیمی هستند ولی رنگ گونه
 7که به رنگ نخودی و متمایل به زرد است در بازشوهای جدید
استفاده شده و متـاسفانه بیشتر بازشوها به این رنگ تغییر
کردهانـد به گونهای که تعداد این رنـگ ،از  6رنگ قدیـمی
بیشتـر است (جدول .)5

Table 5: Categorization of Arsen Amir openings according of the color of the frame
Type7:
new

Type6:
green

Type5:
Beige

Type4:
blue

B77b25
N
P
1
0.7%
7
11.1%
9
20%
118
100%

47574a
N
P
0 0.0%
2 3.1%
0 0.0%
0 0.0%

E8d2c4
N
P
3
2.1%
0
0.0%
10 22.2%
0
0.0%

6e899a
N
P
3 2.1%
5 7.9%
0 0.0%
0 0.0%

Type3: Bold
brown

Type2: light
brown

Type1:
white

775a56
P
12.4%
33.3%
22.2%
0.0%

N
17
21
10
0

74513b
P
35%
9.5%
35.5%
0.0%

N
48
6
16
0

C8cccf
P
47.4%
34.9%
0.0%
0.0%

N
65
22
0
0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

38.7%

19

44.8%

22

16.3%

8

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

100%

18

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

35.7%

5

21.4%

3

42.8%

6

Amir Yard
North Timche
South Timche
Amir Raste
Southeast
Corridor
Eastern
Corridor
Western
Corridor
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Table 6: Specifications of Arsan Amir's openings, separated by seven spaces
Number of
opening with
inscription

Number of
Slider
window

Number of
openings

OKB
cm

Height of
openings
cm

Number of
each type
(according to
)table of 5

Number of
opening

Complex

simple

Down stairs

Up stairs

arch

Hallow door

Down stairs

Down stairs

Up stairs

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Down stairs

Up stairs

Name of the stairs

11

126

0

0

110

27

12-113

200-283

98-277

0

2

0

0

30

3

16

17

6

53

0

10

66

71

Amir yard

4

59

0

4

37

26

0

266290
355

0

0

3

22

5

2

0

0

3

19

5

14

28

35

North
Timche

2

33

0

0

30

5

0

277315

257

0

0

0

0

6

6

0

2

0

31

0

0

20

25

South
timche

Without
inscription

0

0

-

118

0

252

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

-

Amir raste

0

40

0

0

-

49

0-10

15-248

265

0

0

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

30

19

Southeast
corridor

0

18

0

0

18

0

-

77-465

-

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

18

-

Eastern
corridor

1

13

0

0

10

4

-

243-333

200

1

-

-

4

-

-

-

1

2

6

-

-

5

9

Western
corridor

این پژوهش از نوع مطالعه پیمایشی است و مبانی نظری
پژوهش با مطالعه متون ،کتب و اسناد قدیمی شکل گرفته
است .مطالعه میدانی به صورت عکاسی از بازشوهای طبقه اول
و دوم فضاها و تدوین پرسشنامه میباشد .دو نوع پرسشنامه
محقق ساخته بر اساس مولفههای کیفیت طراحی شده است.
پرسش نامه اول بر اساس سه مولفه عملکرد ،فرم و هویت
طراحی شده و در این پرسشنامه هفت فضای ارسن امیر
ازجمله :حیاط امیر ،تیمچه امیرشمالی ،تیمچه امیر جنوبی،
راسته امیر ،داالن شرقی ،داالن جنوب شرقی و داالن غربی
درنظر گرفته شده و مولفهها با استفاده از طیف لیکرت از یک
تا پنج به ترتیب بصورت خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد امتیاز داده شدهاند و به تعداد  60عدد میان کسبه (30
عدد) و مردم رهگذر ( 30عدد) توزیع شده است .ارسن امیر
در کل دارای  444مغازه است که  30نفر کسبه به صورت
تصادفی از بین آنها و  30نفر نیز از مردم رهگذر بر اساس
تعداد رجوع کننده به صورت تصادفی ،برای پرکردن
پرسشنامه انتخاب شده اند .روایی مورد اندازه گیری روایی

محتوایی است که برای تعیین آن از قضاوت متخصصان در
این باره که سوال های آزمون تا چه اندازه معرف محتوا و
هدف های پژوهش هستند ،استفاده شده است .برای بررسی
روایی محتوایی پرسشنامه از شاخص الوشه استفاده شده
است .ابتدا  25پرسشنامه بین متخصصان (اساتید مربوطه)
توزیع شده و از آنها درخواست شد تا هر آیتم را براساس طیف
سه قسمتی "ضروری است"" ،مفید است ولی ضرورتی ندارد"
و "ضرورتی ندارد" بررسی نمایند .بر اساس تعداد پاسخ دهنده
حداقل مقدار روایی هر سوال باید  0.37باشد که سواالتی که
دارای روایی الزم بودند ( 30سوال) حفظ و بقیه ( 5سوال)
حذف شدند .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.84
محاسبه شده است که نشان دهنده این مطلب است که
پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است .همچنین
تحلیل دادهها و یافتههای ناشی از مطالعات به روش تحلیلی
و با نرم افزار  SPSSو آزمونهای مورد نظر صورت میگیرد،
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون
کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شده است.
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سپس شاخصهای توصیفی سه مولفه عملکرد ،فرم و
هویت مانند میانگین ،میانه ،انحراف معیار بدست آمده اند.
همچنین میزان تحصیالت و سن کسبه و مردم رهگذر نیز به
صورت نمودار ارائه شده است .برای مقایسه هر کدام از سه
مولفه بین دو گ روه کسبه و مردم رهگذر به طور جداگانه،
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه بکار رفته است .در نهایت
کیفیت بازشوهای ارسن امیر به صورت امتیاز عددی برای هر
کدام از دو گروه کسبه و مردم رهگذر ارائه شده است که نشان
دهنده ی کیفیت ضعیف آنها میباشد.
در پرسشنامه بعدی مولفههای کیفیت که متناسب با
بازشوهای ارسن امیر طراحی گردیدهاند در دو زیرگروه اصول
طراحی با  11مولفه و اصول معماری با 7مولفه ،قرار گرفته
اند .اصول طراحی شامل مولفههای مقیاس ،یکی بودن
جزئیات بازشوها با تغییر فاصله ،تناسبات بازشوها ،محصوریت،
تباینات ،ادراک ،تاثیر تغییر فاصله در دید از بازشو ،خوانایی،
وضعیت وحدت بازشوها ،خاصیت دعوت کنندگی بازشوهای
ورودی و مردم واری است .اصول معماری شامل انعطاف
پذیری یا تغییرپذیری ،وضعیت پیوستگی بازشوها ،وضعیت
نشانه بودن بازشوها ،روشنایی ،فرم ،تزئینات ،رنگ و جنس

چوب استفاده شده در بدنه بازشو است .برای بررسی روایی
محتوایی این پرسشنامه نیز 25 ،پرسشنامه بین متخصصان
(اساتید مربوطه) توزیع شده و از آنها درخواست شد تا هر آیتم
را براساس طیف سه قسمتی "ضروری است"" ،مفید است
ولی ضرورتی ندارد" و "ضرورتی ندارد" بررسی نمایند .بر
اساس تعداد پاسخ دهنده حداقل مقدار روایی هر سوال باید
 0.37باشد که سواالتی که دارای روایی الزم بودند ( 19سوال)
حفظ و بقیه ( 6سوال) حذف شدند و به تعداد  20عدد بین
کارشناسانی (اساتید و دانشجویان رشته معماری) که با محل
مورد مطالعه آشنایی داشتند ،توزیع شده است .پایایی
پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بصورت دستی0.93 ،
محاسبه شده است که نشان دهنده این مطلب است که
پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است .پرسشنامه
مکان محور است و هرکدام از زیرمولفههای دو اصول طراحی
و معماری در هفت فضای ذکر شده با استفاده از طیف لیکرت
 5نمرهای و جمع امتیازها با هم مقایسه شده و به صورت
نمودار ارائه شده است که نشان دهنده ی کیفیت متوسط آنها
از نظر کارشناسان میباشد .مولفههای هر دو پرسشنامه در
جدول  7بیان شده است.

Table 7: Aesthetic component and sub-component of two questionnaires
Component
sub-component
Respondents
Performance
Energy - Access - Stability
Entrance- Main Entrance- Between two space
PassersbyFirst
Form
openings opening
Salesmen
Questionnaire
Identity
Historical- Climate
scale - The same detail of openings by changing
the distance- Proportions- EnclosureDesign
Contradictions- cognition- The impact
Principles
Of distance change with view of openingSecond
Experts
readabilityunity- The openings infection of
Questionnaire
callering- humanity
Flexibility – Continuity- Being a sign- Lightingornament- color- Wood- material

 -4یافتهها
 -4-1یافتههای توصیفی

در پرسشنامه اول %46.66 ،کسبه سن %26.66 ،29-20
کسبه سن  %13.33 ، 39-30کسبه سن %6.66 ،49-40
کسبه سن بیشتر از  60سال دارند %13.33 .مردم رهگذر سن
 46.66% ،20-29مردم رهگذر سن  %16.66 ،39-30مردم
رهگذر سن %13.33 ،49-40مردم رهگذر سن  59-50و
 3.33%مردم رهگذر سن بیشتر از 60دارند .از نظر میزان
تحصیالت %66.66 ،کسبه دیپلم و  %33.33کسبه لیسانس
هستند %3.33 .رهگذران سیکل %13.33 ،رهگذران زیردیپلم،

Architectural
Principles

 16.66%رهگذران دیپلم %43.33 ،رهگـذران لیسانـس و
 16.66%رهگذران باالی لیسانس ،هستند.
به تفکیک مولفهها ،در بررسی مولفه "عملکرد" کیفیت
بازشوها  %31کسبه از لحاظ سنی در بازه %33 ،29-20در بازه
 36% ،30-39در بازه  49-40و از لحاظ میزان تحصیالت %44
کسبه دیپلم و  %56کسبه لیسانس میباشند %28 .مردم
رهگذر از لحاظ سنی در بازه  %28 ،29-20در بازه ،39-30
 23%در بازه  49-40و  %21در بازه  59-50و از لحاظ میزان
تحصیالت %24 ،سیکل %26 ،زیر دیپلم %14 ،دیپلم%20 ،
لیسانس و  %16باالی لیسانس میباشند .در بـررسی مـولفه
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"فرم" کیفیت بازشوها %29 ،کسبه از لحاظ سنی در بازه -20
 34% ،29در بازه  39 -30و  %37در بازه  49-40و نیز از لحاظ
میزان تحصیالت  %52دیپلم و  %48لیسانس میباشند%28 .
مردم رهگذر از لحاظ سنی در بازه % 24 ،29-20در بازه -30
 % 23 ،39در بازه  49-40و  %25در بازه  59-50و از لحاظ
میزان تحصیالت % 25 ،زیردیپلم %24 ،دیپلم % 27 ،لیسانس
و  % 24باالی لیسانس هستند.
در بررسی مولفه "هویت" کیفیت بازشوها %30 ،کسبه از
لحاظ سنی در بازه  % 33 ،29-20در بازه  39-30و  % 37در
بازه  49-40و از لحاظ میزان تحصیالت  %52دیپلم و % 48
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لیسانس میباشند %21 .مردم رهگذر از لحاظ سنی در بازه
 % 20 ،20-29در بازه  39-30و  % 13در بازه % 11 ،49-40
در بازه  59-50و  % 35باالی  60سال و از لحاظ میزان
تحصیالت %11 ،سیکل % 23 ،زیردیپلم % 22 ،دیپلم% 23 ،
لیسانس و  % 25باالی لیسانس میباشند .برای بررسی نرمال
بودن توزیع نمرات متغیرها در پرسشنامه اول از آزمون
کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شده است .با توجه به سطوح
معنیداری به دست آمده نتیجه گرفته میشود که تمام
متغیـرها دارای توزیع نرمـال میباشنـد(سـطوح معنیداری
بزرگتـر از ( )0/05جدول .)8

Table 8: The results of the Kolmogrov-Smirnov test to verify the normal distribution of variables
N
Z Statistic Kolmogorov-Smirnov
Significant Level
60
0.104
0.153
Performance
60
0.078
0.819
Aesthetics
60
0.97
0.304
Identity

شاخصهای توصیفی سه متغییر مورد بررسی به ترتیب
مولفه "عملکرد" دارای میانگین  ،30.79مولفه "فرم" دارای
میانگین  29.38و مولفه "هویت" دارای میانگین 26.06
است .این نتایج بدین معنی است که در بحث کیفیت
Max
47
45
40

بازشوهای ارسن امیر مولفه عملکرد مهمترین بحث و
مولفه های زیبایی شناسی فرم در درجه دوم اهمیت و هویت
در درجه سوم اهمیت قرار دارند (جدول .)9

Table 9: Descriptive index table of the variables under study
N Mean Median Standard Deviation Min
60 30.79
31.5
8.66
14
Performance
60 29.38
30
7.21
12
Aesthetics
60 26.06
25.5
7.23
10
Identity

در پرسشنامه دوم ،از لحاظ سن  7نفر بین " 7 ،"29-20نفر
بین " "39-30و  1نفر بین " "49-40سال داشتند .از نظر میزان
تحصیالت  6نفر لیسانس و  14نفر باالی لیسانس هستند.

است .مطابق نتایج بدست آمده ،کسبه با میانگین  33.77بیشتر
از مردم رهگذر با میانگین  28.48به رعایت مولفه "عملکرد"
در طراحی بازشوها معتقد هستند.
در زیرمولفه "انرژی" مردم رهگذر با میانگین  9.84بیشتر
از کسبه با میانگین  9.53به رعایت این مولفه اذعان دارند .در
زیر مولفههای "دسترسی" و "استحکام" کسبه به ترتیب با
میانگینهای  12.09و  10.92بیشتر از مردم رهگذر با
میانگینهای  8.40و  10.59به رعایت این دو مولفه در طراحی
بازشوهای ارسن امیر اعتقاد دارند (جدول .)10

 -4-2یافتههای استنباطی

در این پژوهش برای بررسی سوال دوم یعنی به چه میزان
از نظر کسبه و رهگذران سه مولفه عملکرد ،فرم و هویت در
طراحی بازشوها لحاظ شده است؟ ،نتایج نشان میدهد :برای
مقایسه مولفه "عملکرد" و زیر مولفههای آن ،در دو گروه مردم
رهگذر و کسبه از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده

Table 10: The results of one-way ANOVA test for comparing the "performance" component of openings quality
and its sub-components among customers and people passing through
Sub-Components 3:
Stability
Standard
Mean
Deviation
10.92
3.33
10.59

3.62
0.73

Sub-Components 2:
Access
Standard
Mean
Deviation
12.09
3.84
8.4

2.66
0.0

Sub-Components 1:
Energy
Standard
Mean
Deviation
9.53
3.7
9.84

3.75
0.76

Performance
Standard
Deviation
9.17
7.86
0.049

Mean

N

33.77

30

28.48

30

Group
Customers
People Passing
Through
Significant
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یافتههای بدست آمده در مولفه " فرم" بیانگر این است
 نسبت به مردم رهگذر با30.16 که کسبه با میانگین نمره
 بیشتر حس زیبایی شناسی خود را در28.79 میانگین نمره
 درمورد مولفههای جزء در.طراحی فرم بازشوها ابزار نمودند
زیر مولفه ی "بازشوهای ورودی" و زیر مولفه ی "فضاهای
 بیشتر12.57 و9.78 اصلی" به ترتیب کسبه با میانگینهای

 به رعایت11.50  و8.34 از مردم رهگذر با میانگینهای
نمودن اصول زیبایی شناسی در فرم بازشوهای ورودی و
فضاهای اصلی و در نهایت در زیر مولفه سوم یعنی"ارتباط
7.76 بازشوهای دو فضای ورودی و اصلی" کسبه با میانگین
 به ارتباط فرم8.78 کمتر از مردم رهگذر با میانگین
.)11 بازشوهای این دو فضا نظر داشتند (جدول

Table 11: One-way ANOVA test results for comparing the "form" component of the opening quality and its subcomponents among business people and people passing through
N

Form Aesthetics

N

Mean

30
Customers
People
30
Passing
Through
Significant

30.16

Standard
Deviation
6.97

28.79

7.62

Group

Sub-Component 1;
Entrance Opening

9.78

Standard
Deviation
3.27

8.34

2.72

Mean

0.086

The chart relates to the study of the "form" component based
on the "degree of education" among the two groups.

تاثیر مولفه هویت و زیر مولفههای آن در امر طراحی بازشوها
.)12 اشاره دارند (جدول

Sub-Component 2;
Main Entrance

12.57

Standard
Deviation
3.04

11.50

3.89

Mean

0.26

Sub-Component 3;
Relationship
Between Two Space
Openings

7.76

Standard
Deviation
2.04

8.78

3.33

Mean

0.18

The chart relates to the study of the "form" component
based on "age" among the two groups.

در نهایت در مولفه "هویت" و زیر مولفههای "تاریخی" و
 و18.38 ،27 "اقلیم" به ترتیب مردم رهگذر با میانگینهای
 به8.53  و16.25 ،25  بیشتر از کسبه با میانگینهای8.88
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Table 12: The results of one-way ANOVA test were used to compare the "identity" component of its quality and
its sub-components among business people and people passing through
Sub-Components 2:
Climate

Sub-Components1:
Historical

Identity

Standard Deviation

Mean

Standard Deviation

Mean

2.31

8.53

3.63

16.25

3.15

8.88

5.47

18.38

0.64

0.11

"The diagram relates to the study of the "identity
component based on "age" among the two groups

در کل آنچه به عنوان نتیجه میتوان بیان نمود این است
که اوال ،در بحث بررسی کیفیت بازشوها از نظر کسبه و
رهگذران برحسب امتیاز بدست امده در زمینه مولفه عملکرد
با  12-60امتیاز در سه طیف ضعیف ( ،)28-12متوسط (-29
 ،)44خوب ( ،)60-45در زمینه مولفه زیبایی شناسی فرم با
 52-10امتیاز در سه طبقه ضعیف ( ،)24-10متوسط (-25
 ،)38خوب ( ،)52-39در زمینه مولفه هویت با  9-45امتیاز
در سه طبقه ضعیف ( ،)21-9متوسط ( ،)33-22خوب (-34
 )45رتبه بندی گردیدند .بنابراین با توجه به موارد فوق مولفه
"عملکرد" با کسب  21امتیاز توسط کسبه و  23امتیاز توسط
رهگذران ضعیف ،مولفه " فرم" با کسب  25امتیاز توسط
کسبه متوسط و  24امتیاز توسط رهگذران ضعیف ،مولفه
"هویت" با کسب  19امتیاز توسط کسبه ضعیف و  24امتیاز
توسط رهگذران متوسط ارزیابی میشوند .در کل در دو گروه
کسبه و رهگذران ،در زمینه کیفیت بازشوها با ()151-31
امتیاز در سه طبقه ضعیف ( ،)71-31متوسط (،)111-72
خوب ( )151-112به ترتیب دارای میانگین  65و 71
میباشند که در طبقه ضعیف قرار دارند.
در پرسشنامه دوم به بررسی سوال سوم یعنی اصول
طراحی و معماری بازشوها در هر کدام از هفت فضا نسبت به
هم چگونه است؟ پرداخته شده است .مولفههای این
پرسشنامه به دو گروه اصول طراحی و اصول معماری تقسیم
شده اند .در بحث مقایسه زیر مولفههای کیفیت مربوط به
مولفه اصول طراحی در هفت فضای مورد مطالعه ،زیر مولفه
اول "مقیاس" است که وضعیت مقیاس بازشوهای هفت

Standard
Deviation
5.62

Mean

N

25

30

8.17

27

30

Group
Customers
People Passing
Through
Significant

The diagram relates to the study of the "identity" component
based on the "degree of education" among the two groups

فضای مورد مطالعه توسط کارشناسان بررسی شده است .از
نظر آنان ،حیاط امیر و داالن شرقی بهترین و تیمچه امیر
شمالی بدترین شرایط را از لحاظ رعایت مقیاس داراست.
زیرمولفه ی دوم "یکی بودن جزئیات بازشوها باتغییر فاصله"
است که تیمچه امیر شمالی و داالن شرقی به دلیل کم بودن
تزئینات ریز و ظریف بهترین و حیاط امیر به علت تنوع
گونههای بازشو و تزئینات زیاد کمترین شرایط را داراست .زیر
مولفه سوم "تناسبات" بازشوها است که از نظر کارشناسان
داالن شرقی و داالن غربی ب هترین شرایط را دارا هستند زیرا
در داالن شرقی همه بازشو عین هم هستند و در داالن غربی
تقریبا همه ،ارتفاع یکسانی دارند و داالن جنوب شرقی
کمترین تناسبات را به دلیل تعویض بازشوها و تغییرات زیاد
داراست .زیر مولفه چهارم "محصوریت" است که به معنای
نسبت ارتفاع به عرض بازشو میباشد که در تیمچه امیر
شمالی و داالن جنوب شرقی از نظر کارشناسان بیشتر رعایت
شده است و در داالن غربی کمترین نمره را دارد .زیر مولفه
پنجم "تباینات" است که از نظر کارشناسان تیمچه
امیرشمالی به علت اندازه و رنگهای مختلف بازشوها دارای
بیشترین تناقضات است .زیر مولفه ششم "ادراک" است که
مطابق نمودار  ، 2تیمچه امیر شمالی و تیمچه امیر جنوبی
بیشترین نمره و داالن جنوب شرقی کمترین نمره را داراست.
زیرمولفه هفتم" تاثیر تغییر فاصله در دید از بازشو" است که
تیمچه امیر جنوبی و داالن شرقی به علت وجود طراحیهای
ظریف تز ئینات ،دارای نمره باالتری هستند البته بازشوهای
طبقه اول تیمچه امیر جنوبی کال تغییر کرده و به سبک
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هخامنشی تزئین شدهاند که دارای تزئینات پیچیده و ظریف
هستند ،راسته امیر و حیاط امیر کمترین نمره را دارند ،زیرا
در راسته امیر بازشوها با اینکه دارای طرحهای جدید و
پیچیده هخامنشی هستند اما به علت عرض کم راسته ،تمام
تزئینات ریز قابل مشاهده هستند و در حیاط امیر اکثر بازشوها
به صورت ساده و بدون تزئینات هستند و تغییر فاصله ،تاثیری
در دید ندارد .زیر مولفه هفتم "خوانایی" است که بازشوهای
تیمچه امیر شمالی از نظر کارشناسان بیشترین خوانایی و
راسته امیر به علت عرض کم راسته و پیش آمدگی ویترین
مغازه ها ،کمترین خوانایی را دارند .نهمین زیرمولفه "وحدت"
بازشو هاست که تیمچه امیر شمالی و داالن جنوب شرقی

بیشترین وحدت را دارند زیرا در تیمچه امیرشمالی بازشوها
اکثرا یک شکل هستند و درداالن جنوب شرقی همه ی
بازشوها از گونه  9و دارای چهارچوب و کتیبه مستطیل ساده
هستند .دهمین زیرمولفه "خاصیت دعوت کنندگی" بازشوها
است که کارشناسان بازشوهای تیمچه امیر جنوبی ،راسته امیر
و داالن شرقی را بیشتر از سایر فضاها دارای این خاصیت
میدانند و حیاط امیر و داالن غربی کمتر دارای این خاصیت
هستند .یازدهمین زیرمولفه "مردم واری" است که از نظر
کارشناسان تیمچه امیر شمالی و حیاط امیر بیشترین رعایت
مقیاس انسانی را دارا هستند و داالن شرقی کمترین مردم
واری را دارد (تصویر .)2

Fig. 2 Comparison of the component of design principles among the seven study spaces

"انعطاف پذیری یا تغییرپذیری" اولین زیرمولفه از مولفه
اصول معماری است که از نظر کارشناسان ،بازشوهای داالن
شرقی بیشترین امکان تغییرپذیری را در مقایسه با شش
فضای دیگر دارند و سرا (حیاط) ،تیمچه امیرشمالی و داالن
جنوب شرقی کمترین انعطاف پذیری را دارند .زیرمولفه دوم
"پیوستگی" بازشوهاست که از نظر کارشناسان ،بازشوهای
داالن شرقی و داالن غربی بیشترین پیوستگی و بازشوهای
حیاط کمترین پیوستگی را دارند و دلیل آن را نیز،
ارتفاعهای مختلف کف پنجره تا کف زمین میدانند که در
یک سطح نیستند.
زیرمولفه سوم " نشانه بودن" بازشوهاست که حیاط امیر
و داالن شرقی و تیمچه امیر شمالی بیشترین برخورداری از
این ویژگی و داالن جنوب شرقی به علت بی هویتی بازشوها
و تغییرات متعدد کمترین بهره مندی از این ویژگی را دارد.
زیر مولفه چهارم "روشنایی" است که حیاط امیر بهترین
روشنایی را به علت باز بودن فضا دارد و در مرحله دوم

کارشناسان تیمچه امیر شمالی را ذکر کردهاند ،زیرا هم
دارای چراغدان و هم هورنو است .داالن شرقی به علت عدم
بهره مندی از وسایل نورگیری طبیعی ،دارای نور مصنوعی
است .پنجمین مولفه "تزئینات" بازشوها اس ت که از نظر
کارشناسان بازشوهای سرای امیر ،تیمچه امیر جنوبی و
تیمچه امیر شمالی بیشترین تزئینات و داالن جنوب شرقی
کمترین تزئینات را دارد .ششمین مولفه "رنگ" چهارچوب
بازشوهاست که از نظر کارشناسان رنگ بازشوهای تیمچه
امیر جنوبی بیشترین نمره را به خود اختصاص داده اند که
بازشوهای طبقه اول اکثرا جدید و بازشوهای طبقه دوم
قدیمی هستند .بازشوهای داالن جنوب شرقی به علت
تغییرات متعدد دارای اغتشاشات بصری بوده و کال هویت
خود را از دست دادهاند .هفتمین مولفه "جنس چوب
چهارچوب" بازشوهاست که به اعتقاد کارشناسان ،کیفیت
چوب بکار رفته در راسته امیر و تیمچه امیر جنوبی بیشترین
نمره و داالن جنوب شرقی کمترین نمره را دارد (تصویر .)3
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Fig. 3 Comparison of the elements of aesthetic principles among the seven study spaces

در بحث بررسی کیفیت بازشوها از نظر کارشناسان،
برحسب امتیاز بدست آمده زمینه مقایسه کیفیت در هفت
مکان مورد مطالعه ،با  19-109امتیاز در سه طبقه ضعیف
( ،)19-49متوسط ( ،)79-50خوب ( )109-80رتبه بندی
گردیدند .در کل کیفیت بازشوها در حیاط امیر  55امتیاز ،
تیمچه امیر شمالی  ،57تیمچه امیرجنوبی  ،56راسته امیر
 ،51داالن شرقی  54امتیاز ،داالن غربی  53امتیاز و داالن
جنوب شرقی  45امتیاز کسب کردند که در کل متوسط
ارزیابی میشوند.
 -5نتیجه گیری

بازار تبریز از بازارهای قدیمی و بزرگترین بازار سرپوشیده
جهان است لذا حفظ و نگهداری آن ضروری به نظر میرسد.
آنچه در این مقاله بررسی گردید کیفیت بازشوهای ارسن امیر
بازار تبریز میباشد .بدین منظور ابتدا بازشوهای ارسن امیر
گونه بندی شدند .از لحاظ فرم کتیبه دوازده گونه و از لحاظ
رنگ هفت گونه بودند .در گام بعدی مولفههای کیفیت
استخراج گردید .سپس این مولفهها با استفاده از طیف لیکرت
بین دو گروه کسبه ارسن امیر و مردم رهگذر ضعیف ارزیابی
شدند و در مرحله بعد مقایسه تطبیقی مولفهها در هفت فضای
مورد مطالعه توسط کارشناشان (اساتید و دانشجویان)
معماری صورت گرفت که در کل کیفیت بازشوها متوسط
ارزیابی شد.
نکتهای که حائز اهمیت است ،امکان رفع مشکالت از
طریق راهکارهایی چون تدوین ضوابط توسط سازمانهای
مربوطه بخصوص سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

گردشگری میباشد که در ضوابط فعلی سازمان مربوطه اشاره
خاصی به طراحی بازشوها نشده است و فقط به ارائه چند
ضابطه کلی بسنده کرده اند .نکته حائز اهمیت دیگر در این
مقاله ،توجه به اصالت تاریخی و بخشی از واقعیتهای گذشته
و سنت و نیز نمود بازار تبریز و بازشوهای آن است که کمتر
بدان توجه شده و ارزش مطالعه بیشتری را دارد.
اکثر بازشوهای تعمیر شده شکل و رنگ اولیه خود را از
دست دادهاند بخصوص بازشوهای راسته ی امیر ،بازشوهای
طبقه اول تیمچه امیرجنوب ی ،بازشوهای طبقه اول و دوم داالن
جنوب شرقی که نشان دهنده ی عدم نظارت دقیق و صحیح
می باشد .امروزه اکثر بازشوها مطابق با میل کسبه و بدون
توجه به از بین بردن هویت آنها تغییر پیدا کردهاند و علت آن
نیز مالکیت شخصی و به روز کردن ویترین مغازهها است .از
طرفی رنگ بازشوهای قدیمی اکثرا سبز تیره یا قهوهای تیره
بوده است و این باعث جذب نور خورشید و گرم شدن فضاهای
داخلی میشده است زیرا منطقه سرد و کوهستانی و دارای
زمستان های بسیار سرد بوده است ،ولی با گذر زمان رنگ
بازشوها بخصوص بازشوهای حیاط امیر تغییر کرده و اکثرا
رنگ روشن مانند سفید و کرمی و قهوه ای روشن شده است،
علت آن را نبود زمستانهای خیلی سرد در زمان حال
می دانند .در گذشته ،به علت یکپارچه بودن شیشه بازشوها و
چهارچوب آنها امکان نفوذ زیاد سرما به داخل نبوده است.
یکی دیگر از موارد مهم عدم بکارگیری هرنوع آهن آالت
از قبیل تیراهن برای سقف و پایه و پروفیل و آلومینیوم و
شیشه سکوریت برای درب و پنجره است ،در حالی که تعدادی
از بازشوهای حیاط امیر و داالن غربی فلزی ساخته شدهاند و
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علت آن را عدم مقاومت چوب و خوردگی آن به مرور زمان
میدانند ،در صورتی که با افزودن عایقهای مناسب روی چوب
میتوان استحکام ان را باال برد .گوشههای حیاط امیر به
صورت قطری از زیر زمین با مصالح گچ و اهک به هم متصل
شده است و این باعث یکپارچه شدن بدنه ارسن و مقاومت
باالی آن در برابر زلزله است و چون بازشوها در بدنه ی
دیوارهای این ارسن قرار دارند و به صورت لوالیی و با پرچ و
میخ در دیوارها ثابت شدهاند و از جنس چوب جنگلی مرغوب
و یکپارچه هستند ،پایداری و مقاومت زیادی دارند و برای
تعویض آن باید کل چهارچوب بازشو از جا کننده شده و بعد
از جاگذاری شیشه جدید دوباره نصب شود.
مورد بعدی این است که کل بازشوهای طبقه دوم تیمچه
امیرجنوبی و راسته امیر و تعدادی از بازشوهای دیگر فضاها از
بازشوهای جدیدی که ویترینها جلوآمده و باعث سد معبر
شده ساخته شده اند .بخصوص بازشوهای راسته امیر به علت
عرض کم و جلوآمدگی ویترین بازشوها ،خوانایی خود را بطور
کلی از دست دادهاند و به رفت و آمد آسان و ایجاد فضای
مکث آسیب جدی وارد کردهاند و از طرفی شلوغی بیش ازحد
تزئینات بازشوهای جدید ،سادگی و آراستگی بازشوهای ارسن
امیر را تحت تاثیر قرار داده اند.
مقیاس بازشوها در تیمچه امیر شمالی رعایت نشده است
و ارتفاع آنها بگونه ای است که حس مردم واری مکان را از
بین میبرد ،البته در این مکان چند بازشوی کشویی خیلی
قدیمی وجود دارد که نشان میدهد بازشوهای این مکان از
ابتدا به این حالت بوده اند .در امتیازات بدست آمده از بحث
مولفه محصوریت در بازشوهای ارسن امیر داالن غربی دارای
کمترین امتیاز است زیرا نسبت ارتفاع به عرض در بازشوهای
این مکان رعایت نشده است و علت آن تعویض و تغییر مکرر
بازشوهاست .مولفه تباینات در دو داالن جنوب شرقی و غربی
دارای بیشترین امتیاز است و آن نشان دهنده وجود
اغتشاشات بصری در بازشوهای این دو مکان است .مولفه
ادراک نیز در بازشوهای داالن جنوب شرقی دارای کمترین
امتیاز است زیرا تنوع رنگ و فرم بازشوها در این مکان خیلی
زیاد است و نتیجه ی نبود ضابطه و تغییرات متعدد در
بازشوهای این داالن است .مولفه مردم واری در بازشوهای
داالن شرقی رعایت نشده است و علت آن وجود بازشوهای
یک طبقه با ارتفاع زیاد در این مکان است .بازشوهای هر هفت
فضای مورد مطالعه از لحاظ مولفه تغییرپذیری دارای امتیاز
کم میباشند.
از لحاظ مولفه روشنایی سه داالن شرقی ،غربی و جنوب
شرقی به ترتیب دارای کمترین امتیاز هستند .زیرا سقف داالن

جنوب شرقی مسطح بوده و سوراخی در وسط آن برای ایجاد
روشنایی طبیعی وجود دارد ولی بدلیل مسطح بودن آن
مغازهها که در طرفین قرار دارند در نقطه کور قرار گرفته و
دارای روشنایی کم هستند و شیشه بازشوهای این مکان دارای
مساحت کوچکی هستند و نور کمی به داخل حجرهها
می رسد .در داالن غربی هر طاق سقف دارای دو هورنو بسیار
کوچک است و نیز در داالن شرقی هیچ روزنه ای ازقبیل
چراغدان یا هورنو وجود ندارد و نور آن مکان توسط
نورمصنوعی تامین میشود .اکثر مولفهها در داالن جنوب
شرقی رعایت نشده است ،چه از لحاظ فرم ،رنگ ،مصالح،
تزئینات ،ادراک و  ...که علت آن نبود ضوابط میباشد .بنایراین
بازشوهای هفت فضای مورد مطالعه را از لحاظ باالیی کیفیت
اصول طراحی و اصول معماری به ترتیب میتوان تیمچه امیر
شمالی ،تیمچه امیر جنوبی ،حیاط امیر ،داالن شرقی ،داالن
غربی ،راسته امیر ،داالن جنوب شرقی طبقه بندی کرد.
در نهایت ارائه راهکار برای ساماندهی بازشوهای ارسن
امیر بازار تبریز ضروری به نظر میرسد .ضوابط پیشنهادی و
الزم العمل مورد نیاز برای حفظ بازشوهای ارسن امیر بازار
تبریز عبارتند از:
 عدم تغییر عملکرد بازشوها در هفت فضای مورد مطالعه. حفظ فرم و رنگ بازشوهای قدیمی هنگام مرمت و تعمیر. استفاده از مصالح چوب جنگلی در بازشوها و به کارگیریعایقهای جدید تولید شده از نانو مواد جهت حفظ چوب
در برابر خوردگی و آسیب بخصوص بازشوهای حیاط امیر
که در معرض رطوبت قرار دارند.
 عدم دستکاری تزئینات بازشوها در هفت فضا. حفظ پیوستگی بازشوها با عدم تغییرات اندازه ی انهابخصوص در حیاط امیر که پیوستگ ی بازشوها از بین
رفتهاند.
 رعایت مقیاس بازشوها و حفظ مردم واری که از اصولاولیه معماری ایرانی است.
 حفظ نوع کتیبه بازشوها در زمان مرمت و تعمیر. تغییر مصالح بازشوهای فلزی به چوبی بخصوص در حیاطامیر.
 بازگرداندن ویترینهای جدید به حالت اولیه در بازشوهایراسته امیر ،بازشوهای طبقه ی پایین تیمچه امیرجنوبی
که بیرون امده و دارای تزئینات زیاد و غیرمربوط هستند.
 ایجاد درهای هماهنگ با ارسنها در فضاهای خدماتیمثل سرویس بهداشتی.
 حفظ تهویه طبیعی به جای بستن روزنههای موجود درطاق ها.
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 فیزیکی بازشوهای ارسن امیر- بررسی کیفیت کالبدی
بازار تبریز با رویکرد زیبایی شناسی

AN INVESTIGATION ON PHYSICAL QUALITY OF OPENINGS
IN AMIR ARSAN HISTORICAL COMPLEX OF TABRIZ BAZAR
FROM AN AESTHETIC POINT OF VIEW

را مطالعه نمـوده تا اصـول طـراحی معمـاری در ایـن
 برای مثـال با،بازشـوها با مطالعه بیشتـر پـدیـدار شـود
تغییـر عـرض ورودی نـور عبـوری از بازشـوها چه تاثیـری
در فـضـا میگـذارد؟
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این پژوهـش برای اولین بار بازشـوهای بازار تبـریز را که
بزرگترین بازار سـرپوشیده جهان است و از اهمیـت تاریخـی
 بررسـی نمـوده و پیشنـهاد،بسیـاری برخـوردار است
مینمایـد پژوهشـگران آتی برای پایایـی بیشتـر دوبـاره آن
پینوشت

. مجلس بزم.) (برهان. مجمع.) (جهانگیری) (برهان. محفل. مجلس. [ اَ س َ ] (اِ ) انجمن. ارسن. 1
. و در مورد خانه شامل کلیه فضاهای مورد لزوم برای رفع نیاز خانواده است. ارسن به معنی مجتمع است. 2
3.
4.
5.
6.
2.
3.
4.

Window= Wind + Eye
Vindauga= Vind+Auga
1828 Webster, Window
Amir Shouri &Sambit Datta
Anova
post-hoc
Dunn Test
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Objective and Background: The philosophy of openings, including doors and
windows, and their formation process is very sophisticated. These elements are
considered important aspects of the history and aesthetic values of the buildings. The
architecture of these areas is of remarkable interest in sentimentality, structure,
geometry, design principles, scale, decoration, consistency, etc. However, further
investigations are required to recognize these valuable elements for future research and
the progress of the studies and efforts. In recent years, the salesmen admit that the
opening areas in Amir Arsan complex have been changed tremendously. In addition,
the performance of these areas has also been transformed. The high-quality wood
materials used to reconstruct opening areas have been recently replaced with metal
frames. There, the openings do not seem compatible with the whole environment
anymore. In some cases, the openings have been projected from the building, blocking
the passages and deteriorating the building legibility. Moreover, the new decorations in
the openings are not related to Bazar’s architecture, and the initial architectural precise
details of Bazar have been lost. Most of the opening inscriptions that were added to the
stores in the form of Azari Kalil vaults have been destroyed now, and only a few have
remained. The aforementioned variations indicate the loss of originality in these
valuable places. The continuation of this miss-performance may cause severe damages
and destroy the identity of these areas.
Methods: The present study was performed via field research, documentology of the
existing literature, and the use of questionnaires analyzed on a Likert scale. This study
is comprised of two questionnaires that are based on the researcher’s investigations. An
evaluated statistical society has been chosen randomly. The statistical population in the
first questionnaire is composed of 30 passersby and 30 salesmen. The error coefficient
was measured as 5% using the Cochran equation. The second questionnaire was
distributed among 20 experts. In the first questionnaire, the quality of openings has
been investigated based on three parameters, including performance, appearance, and
identity. The obtained data were further analyzed with SPSS software, and
Kolmogorov–Smirnov test was used to measure the normal distribution of the scores
for the studied parameters. In order to compare the three aforementioned parameters
for two sub-groups, including the passersby and the salesmen, a one-way analysis of
variance (one-way ANOVA) was utilized. The second questionnaire was based on
location and compared the quality factors in two groups of design principles and
architectural principles in seven locations.
Findings: A one-way analysis of variance (ANOVA) was utilized in the first
questionnaire to help the two groups of salesmen and passersby evaluate the parameter
of “performance” and its sub-factors. According to the results, the salesmen liked the
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parameter of “performance” (in the design of openings) more than the passersby; their
average score values were 33.77 and 28.48, respectively. In the “energy” sub-factor,
the passersby were more in agreement (9.84 average) than the salesmen (9.53). The
sub-factors of “accessibility” and “strength” were scored 12.09 and 10.92 by the
salesmen, which was more than the average score scored by the passersby (8.40 and
10.59). The obtained results in the “form” parameter suggest average value scores of
30.16 and 28.79 for the salesmen and passersby. In the case of sub-factors related to
“entrance openings” and “main space”, the salesmen scored higher (9.78 and 12.57)
than the passersby (8.34 and 11.50). Eventually, in the case of the third parameter, “the
connection of the two openings entrances and main space”, the passersby admired the
openings in these spaces more than salesmen, and their average scores were 8.78 and
7.76. The parameter of “identity” was the last investigated one, which was comprised
of two “history” and “ecology” sub-factors. In the case of these two sub-factors,
passersby scored 27, 18.37, and 8.88, which were more than the values scored by
salesmen (25, 16.25, and 8.53). In the second questionnaire, concerning the quality of
openings from the experts’ viewpoints, the obtained scores in the seven investigated
locations (ranged from 19 to 109) indicate three weak (19-49), medium (50-79), and
good (80-109) scales. Overall, the quality of openings in Amir Yard, the north Amir
Timcheh, and south Amir Timcheh, Amir Rasteh (alley), east Dalan (corridor), west
Dalan, and southeast Dalan was scored 55, 57, 56, 51, 54, 53, and 45, respectively.
These scores were finally evaluated as weak.
Conclusion: The results reveal that there are 12 kinds of openings with inscriptions
and 7 kinds of openings with coloring patterns in this Arsan. The average numeric
values of the opening quality are scored 65 and 71 by salesmen and passersby from a
total score of 115; they are indicated as low values. The quality of openings scored from
31 to 151 in three different rates (poor: 31-71, medium: 72-111, and good: 112-151).
The quality of openings was scored in three rated from 19 to 109 according to expert’s
opinion (poor: 19-49, medium: 50-79, and good: 80-109). As a result, the quality of
openings in Amir yard, north Timcheh, south Timcheh, Amir Rasteh (alley), east Dalan
(corridor), west Dalan, and southeast Dalan was scored 55, 57, 56, 51, 54, 53, and 45
respectively, which can be evaluated as medium scores. The quality of designing
principles for openings in north Timcheh had the highest score, and the other places
such as east Dalan, south Timcheh, Amir yard, west and east Dalans were rated
differently. The quality of architectural principles had the highest score in south
Timcheh, and the lower scores were related to the Yard, north Timcheh, east and west
Dalan, Amir Rasteh, and southeast Dalan, respectively. The weakness areas of the
openings are related to the lack of identity in the openings, ignoring the effect of color
in the reconstruction of openings, narrow openings in Amir yard, the inconsistency of
the yard openings due to different opening heights (the height of window surface to
yard surface), visual distortions, and various changes in southeast Dalan. Consequently,
paying attention to the parameters with low scores and proposing different solutions for
improving the opening quality is necessary. It is also essential to enhance the existing
potentials such as traditional and historical structural forms that are compatible with the
environmental aspects.
Key words:
Tabriz Bazar, Arsan Amir, Opening, Quality.
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